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 7  פרטי כל      

 8 דברי פתיחה

 9יום, . לפני שאנחנו נתחיל את סדר ה16ערב טוב. ישיבה מן המניין מספר  : מר אבי גרובר

 10 בבקשה, דברת.  

 11. 22, כמו שאתם יודעים, נרצחה מאיה. מאיה הייתה בת היום בבוקר : גב' דברת וייזר

 12. מאיה סיימה  2016תושבת אורנית ותלמידת תיכון "אלון", סיימה מחזור 

 13בהצטיינות מגמת אומנות והייתה מאוד אהודה כאן בקרב המורים ובקרב  

 14ים. כמו שכולכם יודעים מאז תחילת השנה נרצחו כבר שמונה  התלמיד

 15ת החולפים נרצחו שלוש נשים. אנחנו רואים גם  נשים. רק בשלושת השבועו

 16בפורום שולחן עגול שאנחנו קיימנו כאן, כל חברות המועצה יחד עם יושבות  

 17, עליה של כמה אחוזים במספר דיווחים שונים, קיבלנוראש של פורומים 

 18וגם נתונים   ברמת השרוןדווחים גם למחלקת הרווחה שלנו, המקרים המ

 19גלילות של כל האזור. ומספר המקרים שדווחו  שנמסרו לנו על ידי משטרת

 20בשבועיים האחרונים, הן על ידי אותן נשים והן על ידי שכנים ובני משפחה.  

 21ואני חוזרת ואומרת בפעם השלישית השנה, תקציבים שהובטחו על ידי 

 22מיליון שקלים, לא הועברו לצורך מאבק באלימות  22של  הממשלה בגובה

 23חנו נעמוד לדקה דומיה ולא רק זאת, אנחנו כנגד נשים. ואני מבקשת שאנ

 24התחלנו לדבר, גם אגף החינוך וגם אגף הרווחה, מתחילים עכשיו איזשהו  

 25מהלך משולב כדי להכניס תכנים לימודיים בתי הספר בקרב התלמידים,  

 26על מנת לנסות באמת להשריש ערכים כאלו שזה   לתוך מערכת החינוך

 27י אנחנו מבינים שזו הדרך היחידה  סובלנות, של הכלה, של עמידה מנגד. כ

 28עם התופעה הזו   ולהתמודדכמעט שעומדת בפנינו בזמן הזה כדי לנסות 
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 1 מגיל צעיר.  

 2 )עומדים דקה דומיה( 

 3אני חושב שאחד הדברים יהי זכרה של מאיה, ברוך. אני רק מוסיף משפט,  : מר אבי גרובר

 4את  יך שוברים אותם, זה הרבה פעמים זהשאנחנו צריכים לחשוב, א

 5המחסום של הבושה. הרבה פעמים אנחנו רואים נשים שנמצאות בתוך 

 6יחסים אלימה, שמפחדות, מתביישות לבוא ולדבר   מערכת מערכת אלימה, 

 7ת להן על זה. אני חושב שזה חשוב שהחברה תדע לעטוף את אותן נשים, לת

 8את הביטחון לצאת ואת הכח הזה לצאת. כי הרבה פעמים אנחנו רואים את  

 9האלה שהן נשארות לחיות בתוך מערכת היחסים הזו במשך שנים    המקרים

 10ובסוף זה מגיע לסוף הטרגי שלהן. תודה על העלאת הנושא החשוב הזה.   

 11 נעבור לסדר היום.   

 12 

 13 הקורונה.עדכון בנושא היערכות בעקבות התפשטות נגיף  .1

 14הנושא הראשון זה איזשהו עדכון בנושא של ההתמודדות שלנו עם נושא  : מר אבי גרובר

 15הקורונה. עברנו יותר מחודשיים שכמו שאני אוהב להגיד, זה לא היה 

 16בקורס. עירייה תמיד מחפשת את הדרכים לאסוף את התושבים, איך  

 17אום היו להוציא אותם מהבתים, איך לחבר אותם, איך לייצר קהילה. פת

 18חושב שזה חשוב שגם   יהפוך ואנם אנחנו עבדנו בדיוק לנו חודשיים שבה

 19אתם חברי המועצה וגם תושבי רמת השרון תדעו על חלק מהדברים שקרו  

 20במהלך החודשיים, על הפעילות שנעשתה מטעם העירייה. קודם כל אני 

 21שי רוצה להודות לעובדי העירייה, למנכ"ל העירייה, שירלי פאר יגרמן, לרא

 22יאליים, להרבה מאוד מתנדבים וכל אחד ואחד  האגפים, לעובדים הסוצ

 23בעשייה בזמן הקורונה. אני כראש העיר גאה בעשייה, גם של  חלק שלקחו 

 24האנשים וגם שלנו, העירייה. תמיד יש מקומות להשתפר, תמיד יש מה  

 25הייתה באמת מודל ארצי לטיפול   רמת השרוןללמוד ואני חושב שסך הכל 

 26ות שעמדו בבסיס הדבר הזה, התפיסה צב של חירום. שני העקרונאזרחי במ

 27שלנו הייתה שאנחנו לא משאירים אף תושב לבד ונעשה כל שניתן על מנת  

 28להגיע לכל אזרח ותיק, בעל צרכים מיוחדים, כל מי שבאמת צריך אותנו. 
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 1 תקציבית והדבר השני, שאנחנו נעשה הכל בשביל לגבות ולסייע, גם מבחינה  

 2פעלנו בכמה מישורים שאני ארחיב.  הזה על הבסיס. ותם אנשיםוגם את א

 3אחד, פתחנו מוקד יעודי לנושא של קורונה. השתמשנו במערכת שדי קיבלנו 

 4אותה לצרכים, מערכות צבאיות לשעת חירום אבל אנחנו לקחנו והתאמנו 

 5אותה גם למערכת העירונית ואחרי זה פיתחנו מערכת מקומית שלנו על מנת 

 6שונים לפתוח שמרטפיות לילדי צוות  ת כל הפעילות. היינו הראלסנכרנן א

 7 מוגבלויותת היום לשהייה לילדים עם והרפואה. ראשונים לפתוח מעונ

 8שאיבדו מסגרת. אנחנו הבנו כבר מהיום הראשון שחלק מהסיפור הוא לא  

 9אלא גם תופעות הנלוות אליה כמו בדידות,   ,רק המחלה, לא רק הקורונה

 10יברנו עכשיו. הכנסנו עובדים חלק מזה זה בדיוק מה שד דיכאון ואלימות,

 11סוציאליים במענה מידי במוקד הקורונה והיינו בין העיריות היחידות שלא 

 12של אגף הרווחה. מוקד הקורונה, כמו שאמרתי, נפתח  מכוח האדם קיצצו 

 13ממש בהתחלה. בהתחלה הוא עבד במרכז ההפעלה ביד לבנים. אחרי זה  

 14רתי. המוקד עבד הנחיות בנוגע לריחוק החבעלה לספרייה, בגלל ה

 15, הוא למעשה עובד גם עכשיו, אם כי בתצורה יותר  15/3 מהתאריכים

 16שיחות יזומות    14,000  -מקרים מתוכם כ   17,296מצומצמת. טופלו סך הכל  

 17ומעלה. תושבים שלא הצלחנו להגיע אליהם ותיכף אני   67לתושבים מגיל 

 18גיעו עד לאיתור שלהם, מתנדבים ה אתייחס לזה, קיימנו מבצע עד הבית

 19דלת וניסו לקבל את הפרטים של אנשים כדי שנוכל להיות  -הבית, עברו דלת

 20איתם בקשר. כאלף אירועים טופלו באמצעות מתנדבים מהעיר שנרתמו 

 21לסייע, הן טלפונית והן פיזית בעזרה בנושאים כמו רכישת תרופות, רכישת 

 22הבאנו  חנו הלכנו לבתי המרקחת, מזון, איסוף דואר, אנשים מבוגרים. אנ

 23להם את התרופות, לקחנו אותם לטיפולים, הבאנו להם את הדואר,  

 24י לקונה שהומשקפיים, כל מה שרק אפשר. ופה חשוב לי להתריע על איז

 25שהייתה יכולה לעלות בחיי אדם. אין מאגרי מידע מסודרים שמאפשרים  

 26סר וחוק אבעת חירום להתקשר לכל תושב. גם במאגרים הקיימים, ה

 27למשל יש לנו מאגרים של מי משלם ארנונה, מי מקבל הנחה  להשתמש. 

 28אבל חוקי, היה אסור להשתמש במאגר הזה. רצינו להתקשר   ,בארנונה
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 1לאנשים ומצאנו את עצמם במצב שיש לנו טלפונים אבל אסור לנו להתקשר 

 2אז גם כן, אי אפשר היה להתקשר   תרשימואליהם. כשקיבלנו כל מיני 

 3ק מעודכנות. אני חושב שכנסת ישראל, אפרופו  ות גם לא היו מספיוהרשימ

 4חוקית שהי דרך וצריכות למצוא איז שקיימות,ועדת הקורונה, ועדות 

 5אנחנו   15/3 -את הנושא הזה שבמצב חירום, לא יכול להיות שב להסדיר

 6שולחים אלפי אנשים הביתה ולוקח לנו שבועות, לקח לנו לדעתי סביב 

 7נורמלית שאפשר לעבוד איתה. ואני   וגלים לייצר רשימההחודש, להיות מס

 8עוד פעם אומר, זה לא שלא היה את הרצון ולא היו אמצעים. מגבלות  

 9חוקיות שלא מאפשרות להשתמש. היה אסור להשתמש ואי אפשר היה  

 10שנמצאים וקיימים. פעילות צוות אזרחים ותיקים  מהמאגריםלקבל חלק 

 11הבודדים   ,האזרחים הותיקים יצירת קשר עם כל הרווחה, של אגף 

 12והעריריים המוכרים באגף ובירור לגבי הצרכים שלכם והתאמת המענה.  

 13אזרחים ותיקים,  הינםפניה לכל לקוחות האגף לשירותים חברתיים אשר 

 14שמירת קשר שוטף. הקשישים קיבלו טלפון מדי שבוע, שבועיים, אני יודע  

 15ם  ת, האזרחים הותיקי שאפילו יותר מזה בחלק מהמקרים. שיחות טיפוליו

 16אשר שיתפו בחששות ובקושי התמודדות עם המצב קיבלו שיחות טלפוניות 

 17ופסיכולוגים  מהשפ''ח.  שבועיות על ידי אנשי טיפול, עובדים סוציאליים 

 18ערכו ביקורי בית לאזרחים הותיקים הבודדים  הסוציאליים  צוות העובדים  

 19ל ת לבדוק את מצבם שלפי הצורך ובהתאם להנחיות. הביקורים נעשו על מנ

 20התושבים המבוגרים. חולקו מאות ערכות פנאי לאזרחים ותיקים תושבי 

 21  :העיר. ביום הזיכרון לשואה ולגבורה קיבלו כל ניצולי השואה תושבי העיר

 22נר זיכרון ואגרת. אני חושב שאחד הדברים שהכי ריגש אותם זה    פרח,

 23ליהם, מתנדבים  באמת שמישהו ממש בא אליהם עד הבית. עד הבית, בא א

 24העירייה, זה היה מדהים לראות גם את הניצוץ בעיניים של המתנדבים  של 

 25וגם את ההתרגשות של שורדי השואה, של ניצולי השואה, שזוכרים אותם,  

 26שאכפת לנו מהם ושהגענו אליהם. גם ביום העצמאות, חולקו דלגי ישראל  

 27ואגרת.   יתוןעומצוררים על ידי ילדי העיר. בנוסף חולקו דגלים נוספים 

 28ו לכל המשפחות השכולות. במהלך התקופה היו מספר חלוקות לבתי  הגענ
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 1האזרחים הותיקים של חלות לשבת, פרחים, ערכות יצירה,  טיפול במקרה  

 2חירום אשר הצריכו התערבות על פי חוק. פעלנו למניעת התעללות 

 3באזרחים ותיקים, נקטנו התערבויות חוקיות וטיפוליות במקרים בהם  

 4ם ותיקים. חלוקת חבילות מזון ומנות מצוננות  רחשה פגיעה באזרחי הת

 5במשך כל התקופה היה מפעל הזנה פה שהתקיים באופן שוטף. מנות המזון  

 6חולקו לקשישים בודדים על פי קריטריונים של משרד הרווחה. במשך כל  

 7מנות מזון מבושלות כל יום לאזרחים ותיקים בודדים   220חולקו  התקופה

 8המוגן, דיור לגיל הזהב של משרד  הדיור ף משפחתי ולדיירי וללא עור

 9ג',   -השיכון. מערך חלוקת המזון התקיים שלוש פעמים בשבוע, בימים א' ו

 10קשישים קיבלו מנות מזון עבור יומיים וביום חמישי קיבלו ארבע מנות    220

 11בתי אב של אזרחים ותיקים   360 -מזון. במהלך התקופה חולקו סלי מזון ל

 12עורף. מערך זה נעשה בתקופת הקורונה שלוש  ם, בשיתוף פיקוד ה נזקקי

 13פעמים. סייעו לנו גם עמותות. במידה והקשישים לא עמדו בקריטריונים  

 14בתי אב נזקקים   60 -, כחב"דחלקו עבורם מנות מבית הרווחה, של משרד 

 15חלק מזה בעלות  סלי מזון,  קיבלו במשך חודש וחצי ועדיין ממשיכות לקבל   

 16, בחלק מהמקרים גם בחינם. גם התקיימה  שמונה שקלים במנה  סמלית של

 17החלוקה שמתקיימת כל פעם בפסח, גם על ידי עמותת חסדי תקווה, גם על  

 18 החופשית. רמת השרון  עמותת   , גם על ידכם, נכון? אתם גם, נכון?חב"דידי  

 19 הם לא קשורים לעמותת החופשית.  :מר ירון גדות

 20  החופשית, לא אתם, גם חלקו, נכון?ן עמותת רמת השרו : מר אבי גרובר

 21 כן, כן, חלקו.  :גב' באצ'י אלקובי

 22  אתם מכירים אותם, לא? : מר אבי גרובר

 23 הם חלקו.  :גב' באצ'י אלקובי

 24 הם, לא אנחנו, הם.   :דובר

 25לא, הם גם חלקו, מגיע שיגידו את זה. כל התקופה אופיינה שתופי פעולה   : מר אבי גרובר

 26ר בניהול מרכז ההתנדבות, בניהולה של מירי  עירבים מאוד של תושבי ה

 27בתאל. תושבי העיר שנרתמו לנושא התנדבו למען האזרחים הותיקים. היו 

 28המון פעולות, חלוקת מזון, קשר יומיומי של מתנדבים עם קשישים ואנשים  
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 1קניית תרופות כמו שאמרתי. בנושא של החינוך, בחינוך המיוחד   ,מבוגרים

 2ולממן את ההסעות.  שונו הנהלים של ההסעות  היינו הראשונים להחזיר

 3כזאתי שכדי לקבל את ההסעות מהמדינה,  בירוקרטיהונוצרה איזה מין 

 4היית צריך לקבל אישורים. אנחנו מיד אמרנו שאנחנו לא נחכה לקבל את  

 5בחינוך המיוחד שרוצה לחזור ללמוד, הוא לא יהיה תלוי  האישורים. ילד 

 6אותו ולהחזיר אותו ולפעמים זה להגיע לצד  בזה שההורים שלו יוכלו לקחת  

 7אלה ומדובר בעשרות אלפי  השני של גוש דן. אנחנו ממנו את ההסעות ה

 8, כבר מהיום הראשון, לפתוח צהרונים הראשוניםשקלים ביום. אנחנו היינו  

 9גוונים, מג' ופה מגיעה באמת מילה טובה ל-רוך לכיתות א'יום לימודים א

 10סולות  לא פשוטה, בגלל כל הדרישות של הקפ  התגייסו מיד, אופרציה מאוד

 11האלה. ממש היינו צריכים לפתוח פי שתיים ושלוש קבוצות ממה שהיה  

 12גוונים ועמדנו בזה ונתנו את מוזה היה אתגר לא פשוט בכלל ל קודם

 13לחזור לעבוד יום שלם. היום חזרנו, כל ענין   האפשרות למאות משפחות

 14ת ד' עד י' יחזרו ללמוד. אני יכול הקפסולות הסתיים וביום שלישי גם כיתו

 15הספר כדי להתמודד עם  להגיד שתגברנו משמעותית את נושא הניקיון בבתי  

 16כל הנושא של הבריאות, לוודא שבתי הספר נקיים והילדים שלנו מגיעים 

 17ייה וסטרילית. בנושא הארנונה לעסקים, ברגע לסביבה כמה שיותר נק

 18ים אומנם, אחד פטור לשלושה  שהמדינה אישרה את אותו, היו שני מסלול

 19השנה. אנחנו  אחוז הנחה לאורך  25מאי והשני לתת -אפריל-חודשים, מרץ

 20אמצנו את המתווה של השלושה, אני חושב שכולם כמעט אימצו את זה, 

 21 ו לבעלי העסקים, כל מי שהיה רלוונטי.  כולם אימצו את המתווה הזה. פנינ

 22הקבצים שלנו. אין צורך לבעלי העסקים   לעשינו מואת העבודה אנחנו  : מר גידי טביב

 23לפנות. יש קריטריונים שנקבעו בתקנות של שר הפנים ובכל מקרה, אם יהיו 

 24כאלה שיחשבו מבעלי העסקים שמגיע להם פטור והם לא קיבלו, רואים 

 25 ו.   אחר כך שהם לא קיבל

 26 מה הקריטריון?  :מר גיא קלנר

 27טור.  . מי שעומד בסיוג הזה מקבל את הפיש סיווגים, יש רשימה של סיווגים : מר גידי טביב

 28כולם מקבלים את הפטור שלושה חודשים חוץ ממגורים, חקלאות, בנקים, 
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 1ביטוח ואופטיקה, תקשורת, מחשבים, בית מרחקת ומקום למכירת מזון. 

 2הדבר היחיד שיכול להיות שתהיה פה שאלה אולי לגבי איזה עסק אחד או  

 3ן הוא סופר או שהוא מסעדה. כי  ים, זה האם אותו מקום למכירת מזושני

 4עדה מקבלת את הפטור וסופר לא. תעשייה של מזון, האם היא תעשייה,  מס

 5 הווה אומר פטורה או שהיא ממכר של מזון? 

 6 אין הגדרות לזה מהמחוקק כרגע? :מר גיא קלנר

 7ירת מזון. אז לכן זה ניואנסים  בין בית אוכל לבין מקום למכ  הבחנה לא, יש   : מר גידי טביב

 8גם שהפרשנות מן הסתם תהיה ארצית נים, הם יפתרו, אין פה בעיה. מה  קט

 9 ככל שיצטרכו דיוקים.   

 10 לפי פתיחה, אם היו פתוחים או לא היו פתוחים.   :מיכה בלוםעו"ד 

 11 לא קשור.  : מר גידי טביב

 12מה קרה למחזורים לא פרמטר יחיד. השאלה  דבר, היא הפתיחה היא לא :מר גיא קלנר

 13 שלהם. 

 14נכון. הפרמטר של פתוח או סגור, למיטב הבנתי, ידיעתי, לא רלוונטי.   : טביבמר גידי 

 15הפרמטר אם הם מכרו מהבית או לא, גם לא רלוונטי. מה שרלוונטי זה  

 16 התקנות שהם קבעו הגדרות. 

 17  הגדרות זה מהמדינה? :מר ירון גדות

 18 כן.  : מר גידי טביב

 19  חקלאות, זה לא מגיע להם, מהמדינה? :מר ירון גדות

 20חקלאות לא מגיע וזה מוגדר כנכסים שסיווגם אדמה חקלאית ומבנה  : י טביבמר גיד

 21 . ברשות המקומיתחקלאי כהגדרתם בתקנות ארנונה כללית 

 22רשות לא יכולה להחליט. על ההתחלה קיבלנו מכתב שאומר שיהיה ברור,  מר אבי גרובר: 

 23ת, הקלולכל ראשי הערים, שיהיה ברור, אתם לא יכולים לתת פטורים, 

 24נחות, מה שאתם רוצים, רק מה שאנחנו, הממשלה, מחליטה שאנחנו ה

 25מרשים. דרך אגב, על הפטור הזה אנחנו קיבלנו, ניתן שיפוי, שאני חושב  

 26 שרובו כבר הועבר. זה נכון?

 27 יש כבר החלטה על שיפוי?  :גיא קלנרמר 

 28שהן לא  ות רשויואחוז שיפוי  92השיפוי ניתן לערים איתנות, הם קיבלו  : אבי גרוברמר 
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 1אחוז. זה לא הכל מתקבל מיד, זה פרוס על איזשהי  96מקבלות מענקים, 

 2אחוז מתוך  96תקופה אבל בגדול, יש את הפער הזה. אנחנו אמורים לקבל 

 3 הפטור הזה שבמקום מהתושבים אנחנו מקבלים את זה מהמדינה.  

 4 לב, אם שמת הרווחה, תיק מחזיקת  לסיכום שציינת, בתור  :גב' באצ'י אלקובי

 5 )מדברים ביחד(  

 6 אני לא סיימתי אבל.   : אבי גרוברמר 

 7של הדברים זה באמת דברים שאגף הרווחה, העובדים הסוציאליים  : י אלקובי'באצ 'גב

 8, כל יום, ואני חושבת שמן הראוי שבאמת  24/7והעובדים, שקדו ועמלו 

 9ח  טריוויאלי ובט  אנחנו בתור מועצה ובכלל עירייה, נודה להם על זה. זה לא

 10רים את המשפחות שלהם בבית וממשיכים לעבוד או אפילו  כאשר הם משאי

 11יותר. היו עוד דברים חשובים גם לציין, כמו שאנחנו דאגנו מההתחלה  

 12לאנשים עם הצרכים המיוחדים. אנחנו בין הערים הראשונות שפתחנו את 

 13גם לילדים   הפארקים שלנו פה למשפחות עם ילדים וככה אנחנו נהנו ועזרנו

 14שקצת נשמו לרווחה אם יכלו כמה פעמים. יש לנו ם וגם למשפחות עצמ

 15כמובן עד עכשיו אנחנו ממשיכים לקשישים בפארקים את ההתעמלות  

 16שלהם. וכמובן פינות החי, אנחנו פתחנו מיוחד לילדי החינוך המיוחד 

 17ואפילו באיזה שבת נחמדה היה לנו מפגש זום שעשינו למשפחות רווחה 

 18לא אלכוהול ומפגש נוסף עם שף, של  לקוקטיילים, ל  ה לכל מי שרצה,ולמעש

 19שגב, גם ל משפחות הרווחה. וזה הייתה הצלחה ואנשים באמת מודים לנו  

 20עד עכשיו. אני חושבת שאנחנו גם בתור מועצה ועייריה, שוב אני חוזרת על 

 21 זה, חשוב שנודה להם על כך. 

 22 בהחלט.  : מר אבי גרובר

 23 לפי הבנתי.  ות דיבור לאנשים, אבי, אם כבר יש זכ :מר ירון גדות

 24 אני עוד לא סיימתי. אני תיכף אמשיך.  : אבי גרוברמר 

 25לא, אני יודע. בגלל זה אני אדבר אחר כך. לדעתי, הישיבה הזאתי לא יכולה   :מר ירון גדות

 26א של פקודת 20להתקיים כאן, הישיבה היא לא חוקית. כי לפי סעיף 

 27ת אם המועצה החליטה  יה זולהעירי במשרד קיימויתהעירייה, הישיבות 

 28אחרת לפי הצעת ראש העיר. אני לא זוכר שהייתה איזשהי הצעה שהצבענו 
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 1 עליה או שהתבקשנו לחוות דעת עליה. לפחות אני לא. 

 2 אפשר לעשות עכשיו הצבעה.  : מר רמי ברלב

 3כשיו לעשות  אני לא יודע אם אפשר לעשות עכשיו הצבעה. מיכה, אפשר ע :מר ירון גדות

 4 הצבעה?

 5ב אומר ''ראש העירייה רשאי להחליט על קיומה של ישיבה פלונית  20סעיף   : מר אבי גרובר

 6במקום אחר אם הדבר דרוש מטעמי ריבוי משתתפים או חגיגיות''. מכיוון  

 7שהישיבה הזאתי לא יכולה מבחינת ריבוי המשתתפים להתקיים בחדר 

 8 החלטתי.  רייה להחליט ואני הישיבות בעירייה, סעיף ב קובע, ראש העי

 9 מה זה משנה.   מישהו לא היה מאשר את זה? :מר גיא קלנר

 10לא, אבל ראש העיר, בדקתי את זה, ראש העירייה רשאי להחליט על מקום  : מר אבי גרובר

 11בדקתי את זה ואני חשבתי שנכון  אחר מבחינת ריבוי משתתפים וזה הכל. 

 12אני  לקיים את הישיבה הזאתי, ראיתי את המגרשי כדורגל וכל האלה ו

 13חושב שעם כל הכבוד, ישיבות מועצה ומועצת העיר זה לא בטברנה או  

 14אני חושב שצריך למצוא מקומות יותר מכובדים. אני חושב משהו כזה. 

 15שאנחנו נמצאים בתוך מבנה, אנחנו עומדים בכל ההנחיות של התו הסגול. 

 16יש מקום נורמלי לשבת. אתה יכול לשבת בתוך חדר, מסודר ולא על איזה  

 17ולא יודע מה. וזה נראה לי רציני ככה לקיים ישיבת מועצה. אני מקווה  דשא  

 18מהר נוכל לחזור לשפיות, לישיבות רגילות בחדר הישיבות של    שכמה שיותר

 19המועצה. ראיתי היום, הראו לי תמונה או שתיים מהכנסת, היה לי קצת  

 20דברים אחרים לעשות מלראות היום את ההשבעה. ראיתי חדר בגודל הזה  

 21 איש אולי, יושבים אחד על השני. אז אתה יודע.   100עם 

 22. אבל ברגע שאתה עושה את זה במקום  אסורזה לא חוקי, זה   מה זה קשור? :מר ירון גדות

 23 אחר. 

 24הכנסת כאילו מוחרגת. אז אם הכנסת מוחרגת וזה, אבל הישיבה הזאתי   : מר אבי גרובר

 25  היא חוקית והיא יכולה להתקיים פה. זה משרדי עירייה.

 26 איש.  50אם זה היה בחוץ היה אפשר להביא קהל כי מותר עד   :מר ירון גדות

 27 אמרו את שלהם.  שכולםיש שידור. כולם יכולים לראות. תאמין לי  : מר אבי גרובר

 28אני רק אומר שיש עוד אנשים שרצו להגיע לישיבה, בעקבות כל הנושאים   :מר ירון גדות
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 1אדבר על זה ובגלל שהישיבה   שיוכעוקנסות ועסקים. אני לא  בקורונה  שהיו  

 2וץ. יש  היא במקום סגור, הם לא יכלו להגיע ולשבת ולהשתתף כקהל בח

 3 ולהשתתף. ולהידבר אנשים שדיברו איתי אישית שרצו להגיע 

 4לא בחרנו את הקורונה הזאתי, לא נהנו מהקורונה הזאתי בטח. אני מעדיף  : מר אבי גרובר

 5לקיים את הישיבות עם הקהל וכמו  לשבת קומה שלישית בבניין העירייה, 

 6להיכנס פה  תמיד. תאמין לי שהיינו מסתדרים גם עם הקהל, אם היה יכול 

 7קהל. אנחנו כולנו קוראים את הדברים שהם אומרים ותאמין לי  

 8זה  שמקשיבים ונפגשים איתם גם בכל מיני אפיקים. היום, מה לעשות?

 9 הנסיבות.  

 10לציין אותן. מהיום הראשון של אני עוד אמשיך כמה נקודות שחשוב לי  

 11חוגים גם , מיד כשנדרשנו להפסיק מתן חוגים, לבצע את ה15/2  -מההסגר,  

 12מגוונים, גם אגודת הספורט, מיד התקשרו עם ההורים, הודיעו על הקפאת 

 13תשלומים, החזרת תשלומים. אף הורה לא יצטרך לשלם על חוג שהילד שלו  

 14הילדים חזרו לחוגים וקצת חזרו   לא קיבל. לשמחתנו, לפני שבועיים בערך,

 15מהלך  לשגרה שלהם. אגף הביטחון, מחלקת הפיתוח, עבדו מאוד קשה ב

 16, זה היה מצב מאוד לא פשוט. אומנם התושבים, אני יכול  החודשיים האלה

 17להגיד, ברמת השרון, אני חושב שיחסית להרבה מקומות בארץ, הראו פה 

 18אחרים קיימו. אנשים  רמת מחיבות מאוד גבוהה, יחסית להרבה מקומות

 19שמסתובבים אומרים לי, אני מסתובב בהרבה ערים בארץ, כולם 

 20ופשי, ברמת השרון אנשים עם המסיכות, מכבדים את מסתובבים ח

 21ההוראות. אבל עדיין, היו פה הרבה דברים חדשים, לקח לאנשים קצת זמן 

 22, להסתגל. והפיקוח עשה המון עבודה מהבחינה הזאתי. ניתנו אומנם דוחות

 23אני מקווה שהנשיא יבטל אותם ולא נדרש לכסף הזה. אבל היה תקופה שגם 

 24. היה טיפול מול העסקים. אנחנו עובדים מול העסקים נאלצנו לעשות את זה

 25מעבר לאותה הנחה שדיברנו עליה עוד מלפני הקורונה. שודרג אתר רישוי  

 26המאפשרת פרסום   פלטפורמהעסקים לטובת בעלי עסקים בעיר. הוכנה 

 27קבוע באתר. אנחנו לקחנו יועץ חיצוני שמסובסד על עלי עסקים בפורמט  לב

 28מידע ושירות לעסקים שיהווה כתובת לכל שאלה ידי מעו"ף להקמת מרכז 
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 1עסקים יכולים להירשם    שבעליהמעו"ף  דרש. יש סדנאות מטעם  יועזרה שת

 2אליהם. הם אומנם נדחו בשל הקורונה אבל הם יפתחו ממש בקרוב. אני  

 3כל שעכשיו שתהיה את הממשלה החדשה, ייכנסו השרים  מאמין שכ

 4ם. אני מאמין שהעזרה הכי  יראו איך עוזרים יותר לעסקי החדשים, גם 

 5טובה לעסקים זה פשוט שהם יהיו פתוחים. אני חושב שאף אחד מבעלי  

 6העסקים לא רוצה נדבות ותרומות מהממשלה, הם רוצים לעבוד, לחזור  

 7המון שנים. אני בטוח שהממשלה, אני ללקוחות שהם טיפחו במשך המון, 

 8פעולות כדי לבוא , עושים הרב ה15  -יודע שמרכז השלטון המקומי, פורפו ה

 9לקראת העסקים ואני בטוח שיעשו עוד הרבה דברים לטובת בעלי העסקים.  

 10איזה מילה עם דני. אבל  החלפתייש לי כמה רעיונות בתחום הזה, ככה 

 11. אני חושב שאחד הסקטורים שנפגעו אנחנו נראה איך אנחנו עושים את זה

 12מאים שעבדו בתחומים חופשיים, חבר'ה שעבדו הכי חזק זה הרבה מאוד עצ

 13בהפקות, חבר'ה שעבדו סביב העולם התרבות, הבילויים, האומנות. ואני 

 14שנו בו למשל ביום חושב ששמה אנחנו יכולים להשתמש בכסף שלא השתמ

 15ע, לעודד אירועים ולעזור  העצמאות כדי לעזור לחבר'ה האלה, לתת סיו

 16נבוא איתו בצורה מסודרת לפורום הזה. לחבר'ה האלה. אנחנו נארגן משהו ו

 17ועוד פעם, זו הזדמנות שוב להודות, באמת, למאות עובדים ומתנדבים.  

 18,  טוטאלית דית, ,  דיברת על הרווחה. באמת, ההתגייסות הייתה מיבאצ'י

 19גדולה. אבל גם בעוד   , כל הזמן, באהבה 24/7בשעות לא שעות. באמת, 

 20לא היה פשוט. כולם רק רצו לעבוד, זה היה  תחומים, בכל המקומות, זה

 21מדהים איך כולם רצו להיות חיוניים. אבל באמת אנשים עבדו, גם 

 22ו, היו  בתברואה, בניקיון, מה שיכולנו. אני חושב שכן חשוב שתושבים יידע

 23משך חודשיים,  הרבה מגבלות על היכולת שלנו להעסיק עובדים מבחוץ ב

 24של התחזוקה, לא היו   להרבה מאוד מהגינות, הרבה עובדים של הגינון,

 25יכולים להגיע. לכן אנחנו רואים איזה פער מסוים שיש ברמת שירות 

 26שאנחנו רוצים לתת ואנחנו עובדים, עכשיו כשהעובדים חוזרים לעבוד,  

 27  ו עובדים מאוד קשה כדי להדביק את הפער הזה. זה מה שהיה לי אנחנ

 28 לדווח בעניין הזה, אם מישהו רוצה להעיר.  



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                

 17.5.2020מיום  מישיבת  מליאה  מן  המניין   16פרטיכל מס' 

 

 14 

 1אני לא עובד עירייה, אני לא מחזיק תיק הביטחון ואני לא עבדתי לידך בכלל  : רמי ברלב רמ

 2כל החודשיים האלה, אז כנראה שרק הרווחה ואלה עשו את העבודה ואנחנו  

 3 . אני עבדתי לידך בלילות, אני הייתי איתך בזום.   כנראה לא עבדנו

 4 צודק.  : גרוברמר אבי 

 5 כנראה לאאני עשיתי איתך עבודה, הודית פה לכולם,  חוץ ממני אז אני  : רמי ברלב רמ

 6תיק הביטחון אז לא צריך. וזה מה שהיה לי להגיד  מחזיק מקבל שכר ולא 

 7 מסתי לך את זה.  ילך. וס

 8 לא הסתכלתי. אתה צודק.  צודק, אני : מר אבי גרובר

 9ים, הביטחון הוא יותר חשוב, אני עוד לפני שאר הדברעוד לפני הרווחה ו :ירון גדות רמ

 10 מסכים איתו. 

 11 אז צריך לדעת להגיד תודה.  : רמי ברלב רמ

 12 סליחה. : מר אבי גרובר

 13 .  הסליחהאני מקבל את  : רמי ברלב רמ

 14, גם  ןלפירגואני רוצה להתייחס בכמה מישורים. קודם כל, כמובן להצטרף  :מר גיא קלנר

 15דו רבים וטובים,  טחון, לכולם, לכל מי שעבד ועבלרמי, גם לרווחה, גם לבי 

 16לכולם. שתיים, אני חושב שבעדכון אז שאפו  כמובן בהתנדבות וכיוצא בזה,  

 17''ל  כזה קשור ולא קשור רק לעניין הקורונה, אם יש עדכון בנושא מנכ

 18העירייה, הייתי שמח גם שתיגע בזה. אני, כחבר מועצה, קורא דברים  

 19מעבר לזה. אנחנו נכנסים לעידן של פוסט  דברם שוברשת, בעיתון, אין לי 

 20 קורונה או חצי קורונה, אני לא יודע איך לקרוא לזה. אז אם אתה יכול.   

 21 שירלי נמצאת בחופשת מחלה.  : מר אבי גרובר

 22 שירלי, מנכ''לית העירייה?  :מר גיא קלנר

 23 שירלי, מנכ"לית העירייה, נמצאת בחופשת מחלה.   : מר אבי גרובר

 24סוגיה שלישית שלי קצת מציקה בקצות האצבעות, אני חושב שרמת   :רמר גיא קלנ

 25, אני איתך עבדתי המון על   ongoing-, שוב, כל מחזיק תיק פה וההשיתוף

 26הספורט ועל אגודת הספורט והיית על הכיפאק והכל היה בסדר. שיתפנו  

 27פעולה, קבענו מדיניות, בהתחלה, באמצע, בסוף. מחירים, החזר להורים,  

 28, חזרה לפעילות, אין לי מילה אחת להגיד על זה. אני חושב  מגרשים
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 1שכמועצה, למעט פעם אחת שעשינו ישיבת זום של מחזיקי תיקים, אני 

 2ר, אבל כל שאר חברי המועצה,  יודע שאולי דברת ויעקב היה יות   לפחות, אני

 3אני חושב שהיה נכון יותר לקיים שיתוף של החברים, להבין מה קורה,  

 4מתחת איפה שצריך, לקחת חלק בהחלטות, מבלי לגרוע  לשים את הכתף 

 5מערכת בכבודה של דברת או בכבודה שלך, אני חושב שנושאים שקשורים ב

 6, מה לא פותחיםלשתף יותר את החברי מועצה, מה  , נכון היההחינוך

 7פותחים, כן עם המדינה, לא עם המדינה. נראה לי דברים שהם אסטרטגיים  

 8, ישיבת  הקואליציפה בדברים האלה, ישיבת לעיר ואני לפחות הייתי מצ

 9 הנהלה, לפחות בהקשרים האלה, למשבר הבא שלא יבוא.  

 10ציב שדיברנו, עוד בהתחלה, וזה  נושא נוסף זה נושא התקציב. בישיבת התק 

 11מתחיל להגיע, גם על רקע נושא העסקים, גם על רקע נושא התושבים 

 12כגון תרבות והוצאות   הארנונה מגורים, גם על השלכות של הוצאות שירדו

 13שהתווספו שאנחנו עוד לא יודעים את כולן, אני חושב, אני לא יודע מה  

 14ידי או אותך, לא משנה, האם  הסטטוס של זה, אין לי מושג, אני שואל את ג

 15אנחנו כבר נמצאים בעיצומו של גיבוש תיקון תקציבי? גם כבר כשאישרנו  

 16היה ברור לנו באותו הרגע    , דיברנו על זה שהוא בערבון מוגבל.התקציבאת  

 17בון מוגבל, ברור לנו עכשיו עוד יותר שהוא בערבון מוגבל. לא יודע  שהוא בער

 18ים בודדים, אולי יותר מזה. צריך להתחיל אפילו באיזה היקף. מיליוני שקל

 19לעבוד על זה, אנחנו במאי, תיכף יוני, חצי שנה. אני חושב שאנחנו נדרשים  

 20 כות, אני מעריך, על הרבה מאוד נושאים.  להתחיל לתקן כי יהיו פה השל

 21, אני אמרתי את זה טתיק ספורעובדים, אני חייב פה בכובע שלי כמחזיק  

 22לאורך הדרך ואני חייב לומר את זה פה, אין לי פתרון לזה כרגע.  עובדי  

 23, אין לי מושג, יצאו נוספיםמגוונים ועובדי אגודת הספורט ואולי עובדים 

 24רמת השרון, יצאו לחל"ת כפויים של כמה עיריית לחל"ת, בשונה מעובדי 

 25מי חופשה, כמו שקרה  שבועות טובים, שלא יחזרו להם. זה לא פדיון י

 26 במנגנון העירוני ואנשים שילמו הרבה כסף בעצם.  

 27 אצלנו קרה גם וגם.    : עו"ד עידן למדן

 28זה   ברור כי במקרה של החל"ת, נאלצנו לעשות את זה ואנחנו עשינו את :מר גיא קלנר
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 1י היינו  בצדק, בהתייעצות בינינו ובהחלטה משותפת. אין מה לעשות, כ

 2ואין ברירה. אבל בצד השני, הם נפגעו,   day one-ם מצריכים להחזיר להורי

 3, גידי, בהשלכות התקציביות, הכוללות, של הדבר הזה, צריך -אני חושב ש

 4עו קשה  להסתכל על העובדים האלה גם כן. בשונה מעובדי העירייה, הם נפג

 5וגמרנו ואפשר להגיד אחרת ואני  חל"תובהיקפים לא קטנים. אפשר להגיד 

 6להיכנס לסל הדברים אבל מבחינתי לא נראה לי נכון כרגע. חושב שזה צריך  

 7 אני רק שם את זה כי דיברתי על תקציב. 

 8עסקים, עידן ואני ביקשנו היום את ההצעה לסדר הזו, לא כי אנחנו חושבים  

 9שה ואני יודע כי גם הייתי בכינוס שהנחית, הובלתם, בנושא שהעירייה לא עו

 10לא מספיק וזה לא פוגש את המציאות של  של עסקים  טרום הקורונה. זה 

 11מית היום. זה כמו שאמרת, זה היה התחלת דרך של מפגש בין הרשות המקו

 12לבין הצרכים של העסקים המקומיים, טרום ימי הקורונה. אני חושב  

 13אות אחרות. החזרה של העסקים לפעילות, אתה שאנחנו נמצאים במצי

 14יש להם חור שצריך לסגור   צודק, זה הדבר הנכון שצריך לקרות אבל עדיין

 15ותו. את החור הזה יהיה מאוד קשה, עסק שגם ככה בשוטף, בקושי מרוויח,  

 16חודשים,  12מהיד לפה או מייצר איזה רווח תפעולי קטן במהלך  או חי

 17השנתי שלו, זה   וברווח והפסדבתזרים  שחסרים לו חודשיים, שלושה

 18אוקינוס. זה אוקינוס, הם לאיכולו לפתור. חלקם לא יוכלו לפתור את זה 

 19לבד. אז נכון, יש את הסיפור של הארנונה, הוא מצוין, שהמדינה נתנה. יש 

 20דברים קטנים שיכולים, אנחנו יכולים לתת בהם כסף, זה לא  כל מיני 

 21יברנו עליהם, הטבות אחרות אולי. בגלל  כספים גדולים. אגרות שילוט שד

 22וי עסקים, גזברות,  זה הצענו להקים איזשהו צוות לעניין הזה, של ריש

 23מנכ''לות, ראש עיר כמובן, נציגות מועצה, כדי לבדוק איפה אותם דברים 

 24א מהמדינה, שהם מהרשות המקומית, אם צריך לקבל קטנים שהם ל

 25אור לגויים לרשויות אחרות. ויש  אישור מהמדינה, לבקש אישור. אולי נהיה  

 26כולים לתת  דברים שהם לא כסף, הם בכלל לא כסף. הם דברים שאנחנו י

 27לעסקים הקטנים, במסגרת כל מיני רעיונות יצירתיים וחשיבה יוזמת. אתה  

 28לחשוב על זה לבד, כבר ראינו הרבה רשויות אחרות  לא צריךיודע מה? גם 
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 1 עושות את זה, בתל אביב וברמת גן. 

 2ת שטח לא כללי בכיכר העיר, כי זה פחות מתכתב עם הצורך. לתת תל 

 3כרגע, לתפוס יותר שטח מדרכה, כמובן לא על חשבון   שפתחולעסקים 

 4בתחומים נוספים שיכולים   העוברים והשבים. לתת להם הקלות נוספות

 5  לתת להם גישה לעוד קהל יעד. להקל עליהם בפרוצדורה מול הרשות 

 6, יש שמה, יש עוד. בעיני,  להם וכולי. כתבנו את זהבעדכון הרישוי עסקים ש

 7 ת זה.  כדאי לעשות א

 8אני הכללתי את ההצעה בסדר יום, אני רוצה. תקפו אותי שזה לא חוקי   : מר אבי גרובר

 9לכלול את ההצעה בסדר היום, אני משתדל לעמוד בחוק. אני חשבתי  

 10. אם זה  בת אם צריך, לתוך הלילהשאנחנו יכולים פה, אחרי חודשיים, לש

 11 א אעשה משהו שעל פניו נוגד את פקודת העיריות, הסרתי.  לא חוקי, אני ל

 12 אז בזה אני מסיים.   :קלנר מר גיא

 13אבל אני כן אגיד מילה שאני חושב שעוד פעם, יש לנו את ועדת כספים.   : מר אבי גרובר

 14ם לא יכולים  הנושא של הפטור מאגרת שילוט, הגיע מכתב ברור שאומר, ה

 15שילוט ואני יודע שרשויות קיבלו החלטות כאלה אבל תכלס,  מאגרת פטור

 16אנחנו נראה מה, עוד פעם, זה משהו שיתגלגל, הם לא יכולים. אבל עוד פעם,  

 17אני מניח, במישור של רשויות מקומיות ומדינה. אבל יש ועדת כספים, אני 

 18ה. בכנסת אולי  חושב שיש את הפורומים, לא צריך עוד פורום בשביל ז

 19 דת קורונה.  עושים וע

 20א תתעסק  אבל זה לא בהכרח קשור לועדת כספים, אבי. ועדת כספים הי  : עו"ד עידן למדן

 21 בעלויות הכלכליות.  

 22יש ועדת הנהלה, ושועדת כספים, יש את הפורומים, לא צריך עוד ועדות   : מר אבי גרובר

 23 נעבוד.    חן ובואועל השול םהדבריהזה. צריך פשוט לשים את העניין בשביל 

 24אני אגיד כמה דברים. אחד, אין בעיה. אם יש פרוצדורה אפקטיבית שאפשר   :לנריא קמר ג

 25 לעבוד איתה, בואו נעבוד איתה, לא אכפת לי איך קוראים לזה. 

 26 יפה.  : מר אבי גרובר

 27ועדת כספים, ועדת הנהלה, מה שאתה רוצה. העיקר שנעסוק בזה ולא יהיה   :מר גיא קלנר

 28הזה, הכל    בהקשרת, כי בעיני,  פוליטיו-תדת ידיים האלה, האישיואת ההור
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 1 הצידה. לא צריך כלום, סבבה, מה שרוצים, עושים.  

 2, עוד פעם, זה הכל קורה לנו מול  באמתאנחנו עוד עוברים על הנתונים. זה  : מר אבי גרובר

 3 העיניים, אנחנו עוד עובדים לאסוף את כל הנתונים, להבין את כל הדברים.  

 4קודמות  בהזדמנויות  אני מסיים, אלף פעמים אמרתי  יים ובזה  זה אחד. ושנ :קלנר גיאמר 

 5ואני אומר את זה גם בהזדמנות הזו, אני יותר מאמין במהות מאשר 

 6בפרוצדורה. אני חושב שזה מה שצריך להנחות אותנו. ירון, ידידי, לא יודע,  

 7וקית כי אם  החליט ללכת לכיוון הזה. אנחנו כמובן לא נלך להתגוששות ח

 8ה, אחרי חושב שגם עלינו מוטלת החוב , זה לא חוקי. אבל אניזה לא חוקי

 9חודשיים של הדממה, אז בסדר, אופציה נוספת באמת זה לקיים איזה 

 10 מרתון של ישיבות.  

 11על סדר היום,   םשנמצאים היואתה יודע מה מעצבן אותי? שארבע נושאים  : מר אבי גרובר

 12הוציא את העין  ורק בגלל שירון רצה ל היו בסדר יום של ישיבה אחרת

 13 חזרו.   ה שלו מהסיעה, הםלחבר'

 14  תגיד לי, אתה לא מתבייש? איך אתה מדבר? :ירון גדותמר 

 15, רק כי מהסדר יוםארבע נושאים היו בסדר יום. הוא הוריד אותם  : מר אבי גרובר

 16 החופשית לא באו. היה יכול כבר להידון בפעם קודמת. 

 17 החוק. חוק ואתה תקיים את תבייש. תתבייש, יש , תאבי :מר ירון גדות

 18 הוא קיים.  :יקצרוק בקעי רמ

 19 אני קיימתי, קיימתי.   : י גרוברמר אב

 20ויש יועץ משפטי וצריך לכבד את החוק. אז אל תגיד לי שאני מוציא לחברים  :מר ירון גדות

 21 שלי עין. 

 22 אבל ארבע נושאים פה,   : מר אבי גרובר

 23 מה זה קשור? :מר ירון גדות

 24 ושאים אתה הורדת. ע נארב : גרובר מר אבי

 25 מה זה קשור?  :מר ירון גדות

 26 רק כי הם לא באו. להוציא להם את העיניים.   : מר אבי גרובר

 27 ... שני נושאים.   :מר ירון גדות

 28ארבע נושאים. אתה תוקע את כל המוצעה הזאתי עם השטויות שלך, שוב   : מר אבי גרובר
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 1 פעם ושוב פעם. 

 2 החוק. אתה צריך לבוא ולהגיד. את  קייםחוק, ת אבי, יש :מר ירון גדות

 3 ירון, רגע, שנייה.   :מר גיא קלנר

 4 מה זה קשור? יש,  :מר ירון גדות

 5 )מדברים ביחד(  

 6יש אלטרנטיבות, הוא בא אליי בטענות שאני דורש ממנו לקיים את החוק.   :מר ירון גדות

 7 מה זה הדבר הזה?  

 8 ירון.  :מר גיא קלנר

 9 יש חוק.   זה? מת. מהכל? באעל השנפלת  :מר ירון גדות

 10  אני נפלתי על השכל? : גרוברמר אבי 

 11 אבי, יש חוק ואני דורש לקיים את החוק.   :מר ירון גדות

 12לא דנו בפברואר בהצעות שהגשת. הם היו בסדר היום,  אני נפלתי על השכל? : מר אבי גרובר

 13 התחיל הדיון.  

 14  מה זה קשור? :מר ירון גדות

 15נושאים פה, ארבע נושאים פה, שאתה חוזר ושב   א. ארבע זה הנושדת. והור : מר אבי גרובר

 16או   םהענייניעל אותן הצעות כי הורדת אותן כי הם לא באו. באת לדון על 

 17  באת לעשות להם דווקא?

 18 אבי, יש חוק. אז אל תעבוד לפי החוק. סבבה, אל תפעל לפי החוק.  :מר ירון גדות

 19 ק.  אני עובד לפי החו : מר אבי גרובר

 20 ד(  )מדברים ביח

 21 ירון, ירון, שני דברים.   :מר גיא קלנר

 22 ...  20אני בעד שיהיו  :מר ירון גדות

 23 רגע, תן לי להשלים, ירון.   :מר גיא קלנר

 24 טוב, תשלים.  :מר ירון גדות

 25לפעמים גם  נדרשותאני, כל מה שאני מנסה לומר זה שבעת מיוחדת,  :מר גיא קלנר

 26יה לנו פקק כי  יודע, אחד ה. ולכן, לא  החלטות מיוחדות או פתרונות אחרים

 27ת, זה נכון. בצד השני, אבי, יכול להיות שכבר מראש היינו צריכים אז הסר

 28 לקבוע שתי ישיבות, ראשון וראשון, ראשון ושלישי.  
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 1 מה זה? הם אמרו שיהיו שתי ישיבות.  :מר ירון גדות

 2 יודע. לא  :מר גיא קלנר

 3 ת לחברים שלו מהסיעה?עושה הצגו ע בגלל שהואאנחנו נבוא לפה כל שבו : מר אבי גרובר

 4 לא. לא, אני לא שחקן בתיאטרון שלו. 

 5 אתה שחקן בחוק ורשום בחוק.  :מר ירון גדות

 6 )מדברים ביחד(  

 7תעשה כדי לחלץ את הפקק. לא בגללו אלא בגלל שאתה צריך לחלץ את   :דובר

 8 הפקק. 

 9   אתה תשחק לפי החוק. מה לעשות? זה החוק. דות:מר ירון ג

 10 אני לפי החוק.    : וברמר אבי גר

 11 יפה. זה הכל.  :מר ירון גדות

 12בואו נתקדם. אנחנו נחזור לפה ואנחנו נחזור לפה ביוני ואנחנו נחזור ביולי   : מר אבי גרובר

 13 ואנחנו לא נבוא לפה סתם אינסוף פעמים כי זה מתאים לך. 

 14 )מדברים ביחד(  

 15 אין שום בעיה.   :מר ירון גדות

 16ע פרודוקטיבית, זה שבעת הזו כולנו נכבד את החוק  שאני מצי  ירון. מה  י,אב :מר גיא קלנר

 17ו גם נבין מה המצב. ואם אנחנו מתכנסים אחרי חודשיים, אז כל אבל כולנ

 18. הפרוצדורותאחד יכול טיפה לתת כתף למאמץ העירוני. עזוב אתי רגע מכל  

 19ש אני מבין אותם ומכבד אותם אבל בצד השני יש אנשים, יש עסקים, י

 20שבוע,   ואין בלתו הוא לעשות עוד ישיבה בטווח של  ז אם הפתרוןמציאות. א

 21כך יהיה. אבל אם לא, אפשר לשים עוד כמה נושאים על סדר היום, לא  

 22העמקתי בדיוק האם זה ראה וקדש ברמה כזו, אז אין מה לעשות. אז 

 23צריך למצוא את הפתרונות היותר יצירתיים. כל מדינת ישראל, לפעמים 

 24אחלה פתרונות. בכנסת, בעיסקי,  אה בעת הזו,רום שלה, מצבכל פו

 25  בציבורי. 

 26 נכון אבל לא כולל הפרה של החוק.  :מר ירון גדות

 27 לא כולל הפרה של החוק.   :מר גיא קלנר

 28 פה את החוק.  אף אחד לא הפר את החוק ואף אחד לא הפר :מר ירון גדות
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 1ואולי לפרוצדורלי  פחות  בר המהותי ואז בואו ונעשה כולנו טיפה, נתכנס לד :מר גיא קלנר

 2 נמצא פתרונות ביחד. תודה. 

 3בגלל שאנחנו עכשיו קרובים למה שקלנר אמר אז אני רק אענה בהקשר של   :מר ירון גדות

 4דעתי, זה. יש הרבה מועצות שעשו ישיבות בתקופת הקורונה. החוק אומר ול

 5אם אתה לא חייבים לכבד את החוק, גם בתקופת הקורונה, לא יעזור כלום.  

 6, הכל  -ע ל, אם אתה לא מכבד הנחיות, אתה אחר כך מגיכבד את החוקמ

 7פתוח, הכל פרוץ. יש מועצות שעשו ישיבות בתקופת הקורונה, גם כשהיה 

 8זום,  איש, בתוך מקום פתוח, עשו את זה ב  20אסור יותר מעשרה אנשים או   

 9 , -בלי לקבל החלטות ובלי להצביע על החלטות וזה מה ש

 10 גוד לחוק.  בניזה  : גרובר מר אבי

 11 לא, זה לא בניגוד לחוק. בניגוד לחוק להעביר החלטות.  :מר ירון גדות

 12 מתי שנוח לך יש חוק ומתי שנוח לך אין חוק פתאום.   : מר אבי גרובר

 13החוק אומר שמותר  בואו נסכם שאני אדבר ואחר כך תענה לי, בסדר? :מר ירון גדות

 14 חלטות.  לקיים ישיבות בזום. אסור לקיים ה

 15 לא נכון.  : גרובר אבימר 

 16 אוקי, אז יש לנו יועץ משפטי, בסדר.  :מר ירון גדות

 17, לא ישיבות מועצה. ישיבות מועצה אסור לקיים ישיבותיים אפשר לק :עו"ד מיכה בלום

 18 בזום. 

 19 ועדות.  :באצ'י אלקוביגב' 

 20  זה שאין בהן אוקי, בסדר גמור. ישיבות, ועדות, ישיבות מועצה בהקשר ה :מר ירון גדות

 21 ם, עושים. ולות להיות ישיבות שמדברים עליההחלטות, יכ

 22 )מדברים ביחד(  

 23 ,  -לא. זאת הפסיקה ש  : וייזר ברתדגב' 

 24 חבר'ה, בואו נסכם שאני אדבר ובסוף הדברים שלי,   :מר ירון גדות

 25 כשאתה תגיד דברים שלא נכונים, אז אני אחתוך אותך.  : מר אבי גרובר

 26 י,  מבחינת . אזאוקי :מר ירון גדות

 27... ישיבות כאלה, לא... זה לא ישיבת מועצה. לא חייבים בזום. אולי   :דובר

 28 החבר'ה פה יתכנסו כמה פעמים. 
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 1 אולי לא תפריע לי כשאני מדבר? חשבתי שאתה מהוגן,  :מר ירון גדות

 2 אתה מפריע לכולם.   : מר אבי גרובר

 3ז בוא, תיתן ככה. א  יבור. פעם הייתאקדמיה, לא מפריע לאנשים באמצע ד  :מר ירון גדות

 4לי לסיים ואחר כך אתה יכול לקחת את זכות הדיבור, לדבר כמה שאתה 

 5לגבי ישיבות מועצה, היה אפשר לקיים ישיבות של סיעור מוחות, של רוצה.  

 6,  -דיון, של דיון פתוח, לדעתי ככה היה ראוי. לגבי ישיבות מועצה עם כל ה

 7מועצה בעפולה לפני  בישיבת  ני, אני הייתי  לפי הגדרה, היה אפשרי כבר מלפ

 8שבוע וחצי, שנעשתה במקום פתוח, בחוץ. המזג אוויר לא היה חם כמו 

 9איש,    20אנשים או עד    10היום, היה בסדר גמור. נעשתה ישיבת מועצה, מעל  

 10הזה, תיכף נעבור  בהקשרכולל הצבעות. אגב,  מועצהבמקום פתוח, ישיבת 

 11 לסעיף הבא. 

 12  זה לא בזום. :םעו"ד מיכה בלו

 13 זה לא בזום, בסדר. אני אומר, בזום היה ניתן לבצע,   :מר ירון גדות

 14 אבל אנחנו עשינו ישיבת מועצה בנושא תקציב, נכון?  :עו"ד מיכה בלום

 15תיכף נדבר עליה. אנחנו נגיע אליה בסעיף של האישור של הישיבת מועצה   :מר ירון גדות

 16את הפתרונות  ש רצון, מוצאיםההיא וגם על זה יש מלא. בכל אופן, כשי

 17עושים ישיבות מועצה. לגבי ישיבות מועצה הזאתי, שלושה חודשים לא  ו

 18יבת מועצה, מבחינתי זאת תקלה. זה פגיעה בדמוקרטיה.  הייתה פה יש

 19קיים ישיבות ממזמן והיה אפשרי לקיים ישיבות כבר מלפני שבוע הצעתי ל

 20ץ, עם קהל, שות ישיבות בחווחצי, כבר מלפני שבוע ביום ראשון היה ניתן לע

 21איש. גם היום היה ניתן, יש חשיבות מאוד גדולה לקהל שנמצא. יש   50עד 

 22להגיע ולא היה. אני, מבחינתי, לא מקבל את התשובה שלך  קהל שרוצה 

 23החלטה שלך, בלי התייעצות והמצב של הקורונה מצדיק קיום  שזאת 

 24 מקובל.  ישיבות פעם בשלושה חודשים ובלי קהל. מבחינתי זה לא

 25יבה הזאתי וההורדה של הנושאים, על פי החוק, מה לעשות,  היש לגבי 

 26כשראיתי שאתה החלטת שבישיבה ההיא יש שישה נושאים או בעצם נתת 

 27גם עוד נושאים שלי. ברגע שהבנתי,   כמה שיותר, אז ביקשתי להוסיף

 28אתמול, שהחוק, לא מאפשר לקיים ישיבה עם יותר מארבעה נושאים,  
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 1ם בעיה למצוא פתרונות  ת החוק. אין שוב זה לקיים א-אמבחינתי ה

 2ועל שאר    האחריםיצירתיים, אין שום בעיה לקיים ישיבה מחר על הנושאים  

 3ולפני שבועיים. אין שום  הדברים. אין שום בעיה לקיים ישיבה לפני שבוע

 4עם יותר משתתפים, לא הייתה שום  ישיבות בעיה. אין שום בעיה לקיים 

 5 .  תקופות הקורונהבות בזום, גם בבעיה לקיים ישי

 6 חברי המועצה עובדים. כל יום אנחנו אמורים להיפגש?  : רמי ברלב רמ

 7 החוק,   דכיבו-אילא יודע. אם זה עומד כנגד  :מר ירון גדות

 8 עכשיו חודשיים,   : רלבמר רמי ב

 9 שבוע הבא, אין בעיה. אז  :מר ירון גדות

 10 ום מסדר היום.   מזל שההצעות לא הוסדרו הי :מר עידן למדן

 11 אז עוד שבוע.  :רון גדותי מר

 12 מזל שהצעות לא הוסרו היום מסדר היום, הם לפחות ידונו.  מר עידן למדן:

 13לגבי ההסרת הצעות מסדר היום, אל תכניס אותי פה לריבים ואצבע בעין.  :מר ירון גדות

 14הרי ברור לך טוב מאוד שמי שמוציא פה אצבע בעין, זה החברים שלך  

 15עות בעיניים, אחד לתוך  יניים ומכניסים אצביה, שמוציאים את העבקואליצ

 16השני וזה בקואליציה שלך שאתה מנהל. אם אתה באמת היית רוצה, כל  

 17ההצעות לסדר שהסרת היום, אתה היית מכניס אותם, מטעמך, לסדר  

 18היום. אז אל תפיל את זה עליי, תפיל את זה על עצמך. זה לגבי ישיבות  

 19 זה עכשיו.   המועצה, סיימתי עם

 20 הנושא של הקורונה. כל  לגבי 

 21 ר לך דקה.  נשא : אבי גרובר רמ

 22 אז אני אעשה את זה מהיר.  :מר ירון גדות

 23 לפי החוק אתה יכול לדבר,  : מר אבי גרובר

 24 תיקוני ראש העיר עכשיו.     :דר' צחי שריב

 25 כי לפי החוק אתה יכול לדבר חמש דקות.   : אבי גרובר רמ

 26 מפריעים לי.   לאכש :מר ירון גדות

 27 הוספתי לך על זה חצי דקה.  : ברי גרומר אב

 28אז אני אעשה את זה זריז. אני אקריא את זה במהירות. קודם כל, נתחיל   :מר ירון גדות
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 1בחיובי. החיובי, מבחינתי, רמת השרון, כל תושבי רמת השרון, לפני כל  

 2הם  חברי המועצה והפוליטיקאים פה שלוקחים וקושרים לעצמם כתרים, ל

 3, אחת מהערים עם הכי פחות מקרי  עיר הזאתימגיעה בעצם הח"ח. ה

 4קורונה, הכי פחות חולים, הכי פחות מדביקים. אני לא אהבתי את כל 

 5מטר וכל מיני דברים   150 -מטר ל 100 -המלשינון הזה של ההוא עבר את ה

 6כאלה. למעט במקרים קיצוניים, היה צריך אולי לבוא בטענות לתושבים 

 7 מור, דוגמא לערים אחרות.  יה בסדר גהלך פה, מבחינתי, זה האבל מה ש

 8 אולי כי התכוננו כמו שצריך.  : מר אבי גרובר

 9אני חושב שצריך לתת לתושבים. יש הרבה נושאים שהם לא היו בסדר.   :מר ירון גדות

 10למשל, קנסות על חניות שנעשו כשאנשים היו יותר בבית, היו להם פחות 

 11נות של תושבים  ם. יש תלועל חניות ליד הבית שלהחניות והם קיבלו קנסות  

 12על אלימות של פקחים בנושא הקורונה, יש מקרים פה בסוקולוב. ולגבי 

 13הארנונה למגורים, אני חושב שצריך לתת גם הנחה בארנונה למגורים. אני 

 14מכיר את החוק, אני יודע שהחוק לא מאפשר. אני חושב שאתה היית צריך  

 15נה נחה בארנוה מבקש לאפשר את זה, הלתת פניה לשר הפנים שאת

 16 לתושבים. 

 17 תודה רבה.  : מר אבי גרובר

 18אבל הם מאוד,  םטריוויאלייאני רוצה להגיד בבקשה כמה דברים מאוד  :מר דני לביא

 19מאוד חשובים, שאני חושב שכולנו הבנו בתקופה הזאת. אם יש דבר שנפגע  

 20בות, כמו שלא  כולכם, בבתיכם שלכם, צרכתם תריותר מכל, זאת התרבות.  

 21ם. השכלנו, למדנו, יש תחושה ואני שומע כל מיני ניצוצות  ולם שנינצרכה בע

 22וידידים שמסתכלים על כל מיני סכומים ועל כל מיני שיחות שהיו לנו.  

 23רבותי, את התרבות צריך להכפיל בעיר הזאת ובכל הארץ ובכל העולם. על  

 24ים, שמנים וזקנים  זה אנחנו פה ואמרו את זה גדולזה אנחנו נלחמים, על 

 25י. אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל על זה היום בצורה לים ממנואנג

 26אחרת לגמרי. אנחנו צריכים להתכנס ולחשוב על מה היה פה, על איזה  

 27דברים נעשו פה בתקופה הזאת, בעירייה הזאת, בתרבות ולחשוב בהחלט 

 28דוגמא.    שרון ולחשוב עליהם ואיך להוותגם על האמנים המקומיים ברמת ה
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 1 תודה. 

 2 מה שנקרא אתה חי בסרט. אנשים אין להם מה לאכול.  :ותן גדירו רמ

 3  למה אתה חייב להעיר כל דבר, למה? :מר יעקב קורצקי

 4 יש פה אנשים שאין להם מה לאכול.  :מר ירון גדות

 5 אין להם מה. לאמנים פה הצעירים ש אז למי הוא אמר לדאוג? :מר יעקב קורצקי

 6 אמצע, דני. י מצטער שהפרעתי לך ב נא :מר ירון גדות

 7כמה משפטים ברשותך. ראשית, תודה באמת על העדכון ותודה לך דברת   :מר עידן למדן

 8ולך, ראש העיר, על פתיחת היום הזה, עם הדקה. כבר במהלך התקופה היה 

 9העגול של שאת, כמדומני, יזמת והיה השולחן , SOS -הגם המיזם של 

 10אני באמת חושב  כך עם הדרג המקצועי.  י, את ונטע יזמתם ואחראצ'ב

 11שהדבר הזה הוא מבורך וחשוב וצריך להגביר אותו, אם עדיין, באמת,  

 12למרות הכל יש העלייה, אז אני מקווה שיהיה לכם תוצר לדבר הזה. אבל 

 13 מאוד, מאוד היה חשוב הפתיחה היום. 

 14כבר   כולים, אבי, גם לעשות כינוסי מועצה. לצערי, כן, אני חושב שהיינו י 

 15דכון, אומנם אנחנו דיברנו הרבה יחסית  עות ברמת הלהקדים אותם ולפח

 16והתכתבנו והיינו שותפים להרבה מאוד דברים. אבל הפורום העגול, בערך  

 17רק פעם אחת בכל השלושה חודשים האלה באמת נפגשנו. זאת טעות.  

 18ה יותר לעשות את הדברים. פרסת לפחות ברמת העדכון היינו יכולים טיפ

 19ינת אומנם את מגוונים ואני  שוב לי כן, צינהדרים שנעשו. אני, ח דברים

 20מצטרף לכל התודות שאמרת, כולל לרמי, בביטחון, שהקדישו כל כך הרבה 

 21זמן ופגשתי אותם בשטח. אבל הצוות שלנו במגוונים, היה לנו צוות, גם  

 22ית על המתנדבים, גם במציאת  מנכ''ל מגוונים, גם מירי שהייתה אחרא

 23גייסת באמת, הראשון לצהרונים, שהתשהם לא רק היו קשורים פתרונות 

 24לסייע בענייני הצהרונים. והיו לה עוד כשכולם התברברו והחלטנו שאנחנו  

 25ניקח את הדברים האלה. על כל הדברים הטובים, מגיע לנו שאפו. הצענו 

 26ואני לא ארחיב בזה כרגע   היום באמת את הרעיון של העסקים, לא כרעיון

 27בלתי תלונות ממספר  היום. אני קי  באמת עדכון וזה לא סדרכי רגע זה 

 28עסקים שכבר ירד מהם הכסף ולא חוזר. צריך להקפיד על זה, גידי, אצלנו 
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 1במחלקה, על כל הפניות האלה, לזרז אותם. אנשים במצב לא קל, אנשים 

 2ות ההצעה שלנו, נטע במצב קשה. אנחנו צריכים, הרעיונות שלנו, בעקב

 3ו'' שהוא למעשה ט שנקרא ''קולנהדר בתל אביב, פרויק הכירה לי פרויקט

 4יצירת מטבע מקומי שיכול מאוד, מאוד לסייע לנו. הבנתי שזה עלה  

 5בעירייה, זה בסוף לא יושם. בואו ננסה מהיר, יש דברים שהם לא בעלויות.  

 6א יודע מי היה  מעורב.  היה בלשכת מנכ''ל, לא חשוב, הגיע ללשכת מנכ''ל, ל 

 7ם אותו מהר מאוד נו יכולים לקדהזה, הפרויקט הזה, אנחאבל הפרויקט 

 8לטובת עסקים. לא כל דבר כרוך בהוצאה כספית שלנו. באמת יש דברים 

 9שנוכל לתת או לייצר או לדחות וכמו שאמרת, הובלת בדברים, הובלנו  

 10קדימה,   בדברים מסוימים. יש דברים שאנחנו יכולים להוביל אותם

 11, פשר לבקש אותוו מעבר לחוק, לפעמים אלהעלות אותם כדרישה. גם משה

 12אם הוא יהיה, הוא יתקבל. וכן, אני רוצה, לכל עובדי מגוונים ועובדות  

 13מגוונים, שעבדו לילות כימים ובאמת השקיעו הרבה מאוד, בראשות ניסן  

 14כי  וכל הצוות שלו זה מאוד היה חשוב לי לתת להם בכל זאת את הדגש 

 15ודשים  הרבה מעבר בשלושה חיה וה הצהרוניםהתייחסת אליהם רק על 

 16 האלה. 

 17זה ברור שהמלאכה עוד לא תמה. הקורונה עוד פה בהרבה מובנים. אני   : מר אבי גרובר

 18מקווה שההתמודדות עם המחלה, הגל השני, שלא נחווה גל שני ממש אבל  

 19 לה. אין ספק שעם ההשפעות עוד יש לנו עבודה ואנחנו מודעים 

 20 

 21  .2/2/2020מיום  15מניין מספר אישור פרוטוקול מליאה מן ה .2

 22 

 23  .26/3/2020מיום   10אישור פרוטוקול  מליאה שלא מן המניין מספר  .3

 24לסדר היום, זה רק אישור של  3 -ו 2שני הסעיפים הבאים, סעיף  : מר אבי גרובר

 25 הפרוטוקולים. לא היו הערות ולכן הפרוטוקולים  מאושרים. 

 26מה שמקודם מיכה אמר,   בה שלא מן המניין, לפיהישיבה על התקציב, הישי :מר ירון גדות

 27שהתקיימה בזום או חצי בזום, היא, להבנתי, היא לא התקיימה באופן  

 28גלל שהייתה בה הצבעה. ויש נוהל מסודר שאומר איך מתקיימות  חוקי ב
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 1ישיבות מועצה. היא לא עבדה לפי הנוהל הזה ולכן, לדעתי, הישיבה על  

 2לא הגיעו, בגלל  חברי מועצה או יותר,    התקציב. מה שגם שחבורה של ארבע

 3אני מבקש שמיכה ייתן חוות דעת משפטית, האם הישיבה שבה המצב. 

 4 חוקית או לא חוקית.  התקציב עבר היא 

 5לא רק שהיא חוקית, כי אני גם ביררתי את זה, הממונה על המחוז מתגאה  : מר גידי טביב

 6הזו, לעיריות בכל מקום ומעבירה את הפורמט שלפיו עשינו את הישיבה 

 7ד הפנים חוקי וראוי ופרשנות נכונה. אז י שיראו מה מבחינת משראחרות כד

 8 כך שיש לנו, 

 9 )מדברים ביחד(  

 10 ענה. יש לך טענה, תעלה את הט  : מר אבי גרובר

 11 אבל אני לא משפטן.   :מר ירון גדות

 12 לסדר היום, בבקשה.  4סעיף  : מר אבי גרובר

 13 הישיבה חוקית או לא?  הוא לא יכול להגיד אם :מר ירון גדות

 14 זה לא בסדר יום.   : מר אבי גרובר

 15 זה בסדר היום, אישור הפרוטוקול של ישיבת התקציב.  :מר ירון גדות

 16 לסדר היום.   4הישיבה הייתה חוקית. סעיף  : מר אבי גרובר

 17 אוקי.  :מר ירון גדות

 18 

 לא היו הערות ולכן הפרוטוקולים מאושרים   :החלטה

 19 

 20 פעילות ועדת שיוויון וסובלנות.  - 26/1/2020דות מיום שאילתא של ירון ג .4

 21, זה יום ההבנה. היום של המאבק 17/5 -אז למי שלא מעודכן, היום ה :גדותמר ירון 

 22ופוביה. חשבתי שבגלל זה אנחנו מקיימים פה ישיבה  בהבינלאומי נגד הלהט 

 23 חגיגית אבל כנראה שזה לא בגלל זה. 

 24  יום השנה למהפך. :מר מיכאל דורון

 25 ?מהפךיזה א :מר ירון גדות

 26 .  1977של  :מר מיכאל דורון

 27 אנחנו לא ליכודניקים כמוך, מיכאל, אנחנו לא חוגגים את זה.  :מר ירון גדות
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 1 אין מה לעשות, את זה לא תוכל לשנות.  :מר מיכאל דורון

 2, מעבר לכל השאר הדברים הלדעתי פחות חשובים, 17/5  -בכל אופן, היום ה :מר ירון גדות

 3י במזל שלאור הדחיות של ופוביה. ויצא לבי בלהטזה יום המאבק הבינלאומ

 4הישיבות וכל זה, זכיתי להגיש ולציין את זה בשתי שאילתות היום וזאת  

 5ופעילות  להט''בים א הראשונה והיא מדברת על התבטאויות נגד תהשאיל

 6, היום 26/1 -ועדת השיוויון והסובלנות. זאת שאילתא שהגשתי אותה ב

 7דיוק היום, ביום  דשים אחרי והיא נפלה בו באמצע מאי, ארבעה חואנחנ

 8ופעילות  להט''בים . התבטאויות נגד ופוביהבבלהטהמאבק הבינלאומי 

 9הקואליציוני,    מהמשא ומתןועדת שיוויון וסובלנות. ברמת השרון, כחלק 

 10יזמתי את הקמתה של ועדת השיוויון והסובלנות ועמדתי בראשה. אחת 

 11ם  נה שקיימנו, קידום תחושהוגדרה בישיבתה הראשוממטרותיה כפי 

 12שיוויון בקהילה במטרה להפוך את נושא קבלת האחר לחלק בלתי נפרד 

 13. הועדה התכנסה לאחר הקמתה, פעמיים, פעם ובבתי הספרמהשיח בעיר 

 14. פרוטוקוליה הועברו לציבור והיא  2019אחת באפריל ופעם אחת במאי 

 15העירייה.   השרון, לראשונה בחסות יזמה ותכננה את שבוע הגאווה ברמת

 16, דרשתי בהצעה לסדר תקציב לועדה.  2/6/19צה מתאריך בישיבת המוע

 17הצעתי הוסרה מסדר היום. באותה ישיבה העלה חבר המועצה צחי שריב  

 18הצעה שהתקבלה, להחליף אותי כיושב ראש הועדה בענבל דדון וגם לצרף 

 19ה  ראש הועדה. בינואר, ז  לועדה את דני לביא שמונה גם בחודש ינואר ליושב

 20  בהתבטאויות בעקבות הרמת ראש של שר החינוך בקונטקסט של ינואר, 

 21, התקיים מפגש תמיכה בעירייה וגינוי לדברי  להט''ביםחשוכות כנגד ציבור  

 22השר. פעילות חד פעמית בבתי הספר ובנוסף, השתתפו נערים בעצרת 

 23לא,  ה היית שמה, בכיכר רבין. נדמה לי שגם את להט''ביהזדהות עם נוער 

 24 ?אבי

 25 גם שם והייתי גם בכיכר העירייה. גם פה קיימנו וגם שם היינו.  : מר אבי גרובר

 26נכון. יושבת ראש מועצת תלמידים של תיכון אלון, שהעלתה אז פוסט  :מר ירון גדות

 27, זכתה  לציבורוקראה להעמיק את ההסברה לטובת שינוי השיח ופנתה 

 28ונדרש שיפור   שישנה עוד הרבה עבודה לקריאות וגידופים חשוכים. נראה
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 1פעילותנו בעירייה, בחינוך הציבור ובהטמעת ערכי שיוויון, סובלנות  ב

 2וקבלת האחר. והשאלות שלי לראש העיר בהקשר הזה, מאז חודש יוני 

 3, בעצם לפני שנה, כמה פעמים ומתי התכנסה ועדת השיוויון 2019

 4למניעת הישנות של  והסבלנותמה המלצות ועדת השיוויון  והסובלנות?

 5והאם יוקצה תקציב  ברמת השרון ומתי ייושמו?בים בלהט''י פגיעה מקר

 6, האם יוקצה תקציב, סכום כספי לפעילות  2020, בתקציב 2020בשנת 

 7 אוטונומית של הועדה, כפי שמסתבר לנו שוב ושוב שנדרש. 

 8  מה אתה רוצה, ירון? :מר דני לביא

 9ישיבת ועדת   עמים התכנסהה פכמ  לפני שנה, עד היום,אני רוצה לדעת מאז   :מר ירון גדות

 10השיוויון והסובלנות. אתה יכול לענות לי על זה? זה שאלה מאוד פשוטה עם  

 11תשובה מאוד פשוטה. אחד, שמונה, אפס. זה מה שאני רוצה, בשאלה 

 12 ראשונה. 

 13  מה שיפה אצל רוב האנשים פה זה שהם מחזיקים תיקים והם עושים המון,  :מר דני לביא

 14יש פה המון אנשים בעיר שעובדים  החזקת תיקים,  המון דברים וגם בלעדי 

 15  מפתיע אותך? למען הקהיליה.

 16 לא. לא ענית לי.   :מר ירון גדות

 17אוקי. אתה מנית את חלקם ונעשית פה עבודה נפלאה ודברים שלא קרו פעם   :מר דני לביא

 18 בעיר. מה הבעיה? מה אני לא עונה לך?

 19התחום ההומני, אבל ני יודע שאתה מר, אתה יודע. אמה. מספשאלתי כ :מר ירון גדות

 20, כמה פעמים, כמה ישיבות היו 10 -מספר זה מהתחום הריאלי. בין אפס ל

 21בתקופה של שנה אחרונה של הועדה הזאתי אחרי שבאפריל ובמאי, לפני 

 22 שנה היא קיימה שתי ישיבות. זאת השאלה, מספר, תן לי מספר. 

 23 ספר הזה?תעניין במלמה אתה מ :מר דני לביא

 24 כי המספר מעיד על כך שהועדה פועלת ביחד ועושה דברים. זה מה שחשוב.  :ן גדותירומר 

 25 הועדה יכולה לפעול גם בלי להתכנס.  : גב' באצ'י אלקובי

 26לא חייבת להתכנס, על פי החוק, הועדה   השוועדאני מנסה להסביר לך  :מר דני לביא

 27הועדה דברים מדהימים בלעדי  הזאתי, הספציפית. ודבר שני, שנעשים

 28 הזאת. 
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 1 אבל יש ועדה, אתה יושב הראש שלה.  :מר ירון גדות

 2 )מדברים ביחד(  

 3 אני לא מבין אותך, ירון.   :מר דני לביא

 4עמים. ואני שואל האם יש אני שואל, אפס פעמים? בסדר, למדתי, אפס פ :מר ירון גדות

 5  לכם תקציב בועדה ואיזה פעילויות עשיתם בועדה?

 6 לועדות. יש תקציב יעודי לפעילויות. ב יעודי אין תקצי : אבי גרובר רמ

 7  אוקי. מה עשתה הועדה בשנה האחרונה? :מר ירון גדות

 8 ... לא התכנסה.   : מר אבי גרובר

 9 מה עשתה הועדה בשנה האחרונה? זאת השאלה.    :מר ירון גדות

 10 א הבאה. הוא לא בחקירה. ענה לך את התשובה, הלאה. שאילת : מר אבי גרובר

 11 

 12 .להט''ביםהכנסות העירייה מפרסום פוגעני כלפי    -  8/3/2020דות מיום  ל ירון גשאילתא ש .5

 13וביה, כאמור, היום היום הבינלאומי למאבק בהומופוביה, טרנספ :מר ירון גדות

 14וסובלנות. והשאילתא   משוויוןלסבופוביה והשאר הפחדנים שפוחדים 

 15ט''בים הלסומים פוגעניים כלפי השנייה מדברת על הכנסות העירייה מפר

 16בשטחה. לאחרונה ראינו בארץ פרסומים פוגעניים של תנועת חזון כנגד  

 17כמשפחה נורמלית. והסלוגן שלהם  להט''בים ההגדרה של אוכלוסיה של 

 18היה ''רק אמא ואבא וילדים הם משפחה נורמלית''. פרסומים כאלה  

 19ונת נווה גן בתשלום בוצעו גם בשטח עיריית רמת השרון, למשל בשכ

 20כנסות בגינם, בעקיפין, בצורה ישירה אבל נהנתה. צחי  נהנתה מה והעירייה 

 21"הצעתי כעת לראש העיר,   ואני מצטט: בפייסבוקשריב כתב בפוסט שלו 

 22אבי גרובר, שעד שיוסרו השלטים, העירייה תעביר את כל הכנסותיה מהם  

 23 בעיר''. להט''בי לטובת נוער 

 24 ילתא. בנוסח של השאזה לא מופיע  : מר אבי גרובר

 25זה מה שאני מקריא. בשאלות, יש שאלות. אז הוא אמר שעד שיוסרו   :רון גדותי מר

 26  להט''בי השלטים, העירייה תעביר את כל הכנסותיה מהם לטובת נוער 

 27בעיר. וצחי ידוע בתור אחד שלא מעלה פוסטים ללא מחשבה עמוקה מראש, 

 28י בטוח  ה. ועל כן אנאתמול, במקר למעט מקרים נדירים, אחד מהם היה 
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 1למשהו  ם ולרגל יום המלחמה בלהטבופוביה, נוכל להגיע הפעם פעשה

 2קונקרטי. אז אני שואל והשאלה היא לגזבר, השאלות לראש העיר אבל  

 3הגזבר בטח יענה מטעמו. מה צפויות להיות הכנסות העירייה מפרסומים 

 4גן. ומה י הזה בנווה אז בעצם היה את השלט הבזו ?2020אלו בחודש מרץ 

 5תא היום, הכנסות מפרסומים כאלה, של תנועת געת השאילד למועד ההם ע

 6רמת השרון   עירייתמה הצפי השנתי להכנסת  ?להט''ביםחזון כנגד 

 7  מפרסומים של עמותת חזון?

 8  מה גודל השלט? : מר גידי טביב

 9 ענק. הכי גדול שיכול להיות.  :מר ירון גדות

 10היו תלויים כמה ימים   הם  שה,ה תלוי יומיים, שלולהבנתי השלט הזה הי : אבי גרובר רמ

 11 והם ירדו. 

 12 יום אחד אחרי הפוסט הוא ירד.  : ' צחי שריברד

 13 הם הספיקו להיות איזה יומיים.  : אבי גרובר רמ

 14 לא זכיין פרטי, השלטים? זה  אבל זה לא זכיין פרטי עושה את העבודה? : רמי ברלב רמ

 15זיכיון שנתיים על   מיהשלט, העירייה מקבלת ד כן, אני לא מקבל לפי מה  : אבי גרובר רמ

 16שקלים בערך    1000לסדר גודל של    800השלטים. מדובר על סדר גודל של בין  

 17 ליום, משהו כזה, על שני הצדדים של השלט, להבנתי. 

 18 היו שם שני שלטים.   :ירון גדות רמ

 19ה מאות למיטב זכרוני זה היה רק בצד אחד של השלט אבל זה בערך, כמ : אבי גרובר רמ

 20 שקלים ליום. 

 21  ש''ח ליום? 1000 :ירון גדות רמ

 22 פחות. להבנתי.   : אבי גרובר רמ

 23  ש''ח ליום על שלט שהיה שלושה ימים או משהו כזה? 800 :מר ירון גדות

 24 הוא אמר שהיה רק יום אחד.  : רמי ברלב רמ

 25, הבנתי  שלושה. אני ראיתי אותו בשבת אז-לא, אני יודע שהוא היה יומיים :מר ירון גדות

 26. ואז בעצם  כון? זה מה שנאמרהחליף, להוריד אותם, נשגם לא ניתן ל

 27הרעיון של צחי היה שהכספים ייועדו. אז אתה אומר שבעצם יש פה, אם 

 28  אנחנו מדברים על שלושה ימים,



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                

 17.5.2020מיום  מישיבת  מליאה  מן  המניין   16פרטיכל מס' 

 

 32 

 1 שקל.  2400 : גידי טביב רמ

 2 שקל, כפול שניים.   2400 :מר ירון גדות

 3   לא, זה על שניים כבר. : אבי גרובר רמ

 4 זה לשני שלטים.   2400 : אבי גרובר רמ

 5 כי זה היו שני שלטים. לא, היו שם שניים.   :מר ירון גדות

 6 זה משני הצדדים.   2400 : מר אבי גרובר

 7ני שלטים בשני הצדדים. יש לי תמונה, עם שני שלטים,  שני הצדדים, היו ש :מר ירון גדות

 8 5000שקל,    4800על  מאותו כיוון, שני שלטים, שלושה ימים. אנחנו מדברים  

 9, ייתרם -בסדר, אוקי. זאת התשובה. אני מציע פשוט שזה יילך ל ?שקל

 10 . להט''ביםמהעירייה לטובת ארגונים 

 11 בסדר. רשמנו. סעיף הבא.   : מר אבי גרובר

 12  צחי הציע את זה, לא? לא הבנתי. זה אתה הצעת?  :מר גיא קלנר

 13 צחי כתב על זה פוסט.   :מר ירון גדות

 14 סט.  מציע ליישם את הפו :קייעקב קורצ רמ

 15 . בפייסבוק הוא העביר את זה לפסים מעשיים, לא רק  : ' צחי שריבדר

 16 כן.  :מר ירון גדות

 17 הוא עכשיו עובר למשהו קונקרטי.  : ' צחי שריבדר

 18 כן.  :מר ירון גדות

 19 

 20 הקצאת חדר סיעות.  - 29/1/2020הצעה לסדר יום של ירון גדות מיום  .8

 21מתחבר לדיון  זה דבר ות על פי חוק. הקצאת חדר סיע דר לגביהצעה לס :מר ירון גדות

 22שהיה פה קודם לגבי כיבוד החוק וקיום החוק, עד כמה הוא חשוב, עד כמה  

 23אפשר לכופף אותו, עד כמה ברגעים מסוימים צריך לקבל החלטות בניגוד 

 24לחוק, כי הם תורמים לאיזשהו משהו. אז יש פה חוק מאוד ברור שעליו  

 25ל פי על הקצאת סדר סיעות ע לסדר הזאתי והיא מדברתמדברת ההצעה 

 26 החוק.  

 27ג, על העירייה להקצות חדר סיעות יעודי  125על פי פקודת העיריות, סעיף  

 28לשימוש חברי המועצה. בעירית רמת השרון, שימש בקדנציות הקודמות  
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 1כחדר סיעות, משרד בקומה השנייה. החל מכינון הקואליציה, ניתנו חדרים 

 2ב, שכיהן כמשנה בר המועצה, צחי שרייה לסגנים בשכר ולחיריהע בבניין

 3לראש העיר והתפטר בחודש ספטמבר האחרון מתפקידו. אני מקריא את 

 4"העירייה תעמיד לרשות כלל הסיעות במועצה ולשימושם של  לשון החוק:

 5משרד אחד לפחות, מכשיר טלפון, מכשיר פקסימיליה  המוצעה,כל חברי 

 6ניתן בהתאם להסכם   דר החה, יותר חשוב החדר. ומחשב'', פחות חשוב ז

 7הווה הפרה של חוות דעת משפטית שאוסרת אפליה המ קואליציוני

 8בהקצאות. זאת אומרת, לא ניתן להקצות חדר לחבר מועצה שאינו סגן 

 9בשכר, אם לא עושים כך גם לשאר חברי המועצה. בתל אביב, לדוגמא, יש 

 10זה ככה.  ה בעיה, יש עוד ערים שחדר לכל אחד מחברי המועצה לכן אין עם ז

 11העל המחוז, שחדר סיעות    לממונהן בתשובתו  טע  העירייהל  יועץ המשפטי ש

 12  הוקצה בהתאם לחוק והתכוון לחדר הזה. נכון, מיכה? מדובר בחדר הזה?

 13כן. אוקי. בנוסף, הוחלט בינואר כבר, על ידי מנכ''ל העירייה, להקצות חדר 

 14עוד מספר  סיעות נוסף. אז זה היהוזה עדיין לא בוצע, להקצות חדר 

 15ד ארבעה, חמישה חודשים וזה גם לא בוצע.  תיים עברו עוחודשים, בינ

 16הממונה על המחוז פנתה לראש העיר בפנייה ישירה, שלאור בהירות החוק 

 17ואי קיומו, יפעל ליישמו מידית. מינואר לא בוצע דבר. בקשות שלי  

 18צת העיר תתבקש אם כן להשתמש בחדר הסיעות הקיים, הושבו ריקם. מוע

 19יוגדר כחדר סיעות על פי חוק,  בקומה השנייההחליט כדלקמן. המשרד של

 20לשימוש כל חבר מועצה שירצה זאת. השלט עם שמו של צחי שריב יוסר 

 21שיבקש   חבר מועצה''חדר סיעות''. מפתח לחדר יינתן לכל  בייכתובמקומו 

 22ן עצמם או בניהול זאת. תיאום השימוש בחדר ייעשה בין חברי המועצה לבי

 23חדר סיעות נוסף או  י המועצהלחבריה זמין בעירייה. אם וכאשר יה הוגן

 24אחר, יתאפשר לשנות את ההחלטה הזאתי. ואני מוסיף, הביצוע צריך 

 25להיות מידי, דהיינו עוד השבוע. שנה וחצי העירייה לא מקיימת חוק בסיסי  

 26 וברור, ללא סיבה.  

 27כבוד, לא אתה תקבע מה כל העם  דר ויהיה חדר. אבלאחד, אנחנו נקצה ח : מר אבי גרובר

 28 יהיה החדר.  
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 1 לא אכפת לי מה יהיה החדר. רק שיהיה חדר.   :מר ירון גדות

 2אז יהיה חדר. בתקופת הקורונה עכשיו, לא חשבתי שזה הזמן הנכון  : מר אבי גרובר

 3 להתחיל להכניס פועלים לעבוד בעירייה.  

 4 זה מינואר.  :מר ירון גדות

 5 .  ולהכשיר את החדר : רוברמר אבי ג

 6 וזה מלפני שנה.   :מר ירון גדות

 7שלו, אני   אני, את החדר הזה, הספציפי, החדר, בגלל הגודל אני יכול לדבר? : מר אבי גרובר

 8 לא חושב שהוא מתאים לחדר סיעות, צריך חדר קצת יותר גדול.  

 9פטי. אין חדר  אבי, זה חדר הסיעות הרשמי של העירייה, לפי היועץ המש :מר ירון גדות

 10  ר.אחסיעות 

 11 אני אקבע מה יהיה חדר הסיעות.  : מר אבי גרובר

 12 בבקשה. מה חדר הסיעות?  :מר ירון גדות

 13ג לא כתוב מה הגודל של החדר סיעות. יהיה חדר סיעות מספיק 125בסעיף  : מר אבי גרובר

 14הוגן בשביל לעבוד, לא החדר הזה. לא בתוך לשכות הסגנים וכל האלה. זה  

 15מתוקף התפקיד  . צחי, מתוקף תפקידו,  מיועד להנהלה של העיר  חדר שהוא

 16שהיה לו בתחילת הקדנציה, התואר, אני חשבתי שזה ראוי ומתאים שלצחי 

 17 היה את החדר הזה והוא יוכל לעבוד. י

 18זה אסור על פי חוק, בלי קשר. בלי קשר לזה, אתה יכול לשאול פה את   :מר ירון גדות

 19 מיכה. 

 20 שאתה רוצה. יד מה אתה תג : מר אבי גרובר

 21 לא, אני אומר שאסור שלמישהו אחד יהיה.   :ן גדותירומר 

 22אתה תגיד מה שאתה רוצה. אני החלטתי, אני לא מתחבא מאחורי  : מר אבי גרובר

 23ההחלטה הזאתי. אני חשבתי שנכון לתת לצחי חדר לעבוד ממנו. ולכן נתתי 

 24ים שמשקיעים לצחי, שהוא השקיע המון שעות, הוא לא היחיד, יש עוד אחר

 25, עובד המון עם אגף ההנדסה, צריך צחי נמצא המון בעירייההמון אבל 

 26עשות את העבודה, נמצא ימים ולכן חשבתי שראוי לתת לו חדר.  מקום כדי ל

 27בלי קשר, אני מחויב לפי חוק ואני אתן את זה, אני אסדר חדר. בתקופת 

 28   הקורונה לא חשבתי שזה הזמן הנכון לעשות עבודות כי צריך,
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 1  פת קורונה? שנה וחצי, איזה תקופת קורונה?תקו איזה :מר ירון גדות

 2נותן לי לדבר? אני אגיד את זה, אתה יכול לצעוק אבל אני אומר לך אתה  : מר אבי גרובר

 3מה שזה. את ההצעה הזאת הגשת בינואר. המצב המשפטי היה שאתם 

 4 חד.   באותו הזמן, קודם, במהלך השנה וחצי, חלק מהתקופה הייתם בי

 5 זה קשור אבל? חדר סיעות.  המ :מר ירון גדות

 6  דבר?אני יכול בבקשה לגמור ל : מר אבי גרובר

 7 אבל אתה אומר דברים שהם לא קשורים.   :מר ירון גדות

 8אז אין בעיה, אני לא מתייחס יותר. אני מציע להוריד את הסעיף הזה מסדר   : מר אבי גרובר

 9בעד ה לא אומר שמי שמצביע היום, בהתחשב באמירה שלי שיהיה חדר. ז

 10. יהיה  יוצא בניגוד לחוק או משהו, כי זה לא העניין להסיר את הסדר יום 

 11 חדר, אני מבטיח שיהיה חדר. אני מבטיח שיהיה,  

 12  למה לא לתקן את ההצעה למה שאתה אומר? :מר גיא קלנר

 13  לא, בדיוק, למה לא לתקן? :וייזר ברתדגב' 

 14 )מדברים ביחד(  

 15 ה חדר סיעה. זה מה שאומר אבי, יהי :יעקב קורצקי רמ

 16 יום יוקצה חדר סיעות.  60בתוך  :מר עידן למדן

 17 אין לי בעיה.   : מר אבי גרובר

 18 ולא החדר הזה.   :גיא קלנר רמ

 19 לא נכנסים לאיזה חדר.   : וייזר ברתדגב' 

 20 יום נצא מהקורונה.  30אם עוד  : רמי ברלב רמ

 21כמה פעמים בעבר, ר  אחד, אני אמרתי את זה כבאני רוצה לומר שני דברים.   :מר רוני בלקין

 22מסדר היום. זה שיטה של פחדנים,   הצעה לסדרמתנגד לשיטה של הורדת 

 23מהדיון עצמו. זה אחד. שתיים, זה שעד היום אין חדר  לבריחה שיטה 

 24סיעות, לא תקין ואני מתבטא עוד בעדינות. ואני אומר, אני לא אוהב את  

 25וא, נסח את  ב  צעה, היא הצעה פרסונלית.ח של איך שירון הגיש את הההנוס

 26ההצעה אחרת, תגדיר בהצעה שתוך כך וכך זמן יהיה חדר סיעות ראוי 

 27 ונצביע בעדה, זה הכל. לא נוריד את ההצעה. זה הכל. 

 28אנחנו נמצאים במצוקה מאוד גדולה של חדרים בבניין    הכנות,רוני, במלוא   : מר אבי גרובר
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 1 העירייה. 

 2 במגרש החנייה. ריקסט תשים פ :מר רוני בלקין

 3רוני, תן לי שני משפטים. אני יכול, באלי כהן, איפה היה הרכש, יש איזה  : בי גרוברא מר

 4מין קרוואן קטן כזה. אני יכול לתת פה, לזרוק איזשהו חדר במקום מרוחק. 

 5שזה לא ראוי שחדר הסיעות של חברי המועצה יהיה כזה בצד   אני חושב

 6 אחורה. השני של העיר, בבית עלמין מ

 7 שם ראש המועצה הראשון של רמת השרון, ליד המועצה. שים שמה חדר.   :מר רוני בלקין

 8 רוני, איפה? בבנימיני?   : מר אבי גרובר

 9 כן, לא יודע איפה. אבי, עברה שנה וחצי. צריך כבר לסגור את העניין הזה.   :מר רוני בלקין

 10קרה  .  ד, היה חדר, יכלו לעבוד בהתחלהאנחנו אישרנו בתקציב. הם היו ביח : מר אבי גרובר

 11מה שקרה בתוך הסיעה. תאמין לי שכל חברי המועצה, גם אם אתה בא 

 12מזה. אני, הריב  ומבקש מקום, אנחנו עושים כל מאמץ לתת. אני לא בורח

 13שלי היה, שאמרו לי, אין בעיה, קח, בקאנטרי יש חדר, חדר שלנו. יש ברחוב  

 14אוי  יזשהו חדר. אני חשבתי שזה לא רמרדכי שם ובעבודה, אפשר למצוא א

 15, יש לי עובדי עירייה שאין  העירייהבתוך בניין  לשים את החדר כל כך רחוק.  

 16שים בתוך חדר, אחד על  להם איפה לשבת. יושבים שמה שישה, שמונה אנ

 17 השני. ולכן זה מאתגר.   

 18 יום יהיה חדר סיעות.  60תגיד שבתוך  :מר עידן למדן

 19 )מדברים ביחד(  

 20 אני,  אז אין בעיה.  : גרובר מר אבי

 21 יהיה עוד חדר, בהחלטתך, בטווח זמן הגיוני וקדימה.  :גיא קלנר רמ

 22 בדיוק.  : אבי גרובר רמ

 23 זה מקובל עליך?   : מר אבי גרובר

 24לא, לא מקובל עליי. מקבל עליי שחדר סיעות, על פי ההצעה הזאתי, יהיה  :מר ירון גדות

 25ה חדר סיעות אחר, שזה חדר חדר סיעות וכל עוד אין חדר סיעות, יהי

 26יום ואין לי   60שזה יהיה עוד  לי בעיהות שכרגע משתמשים בו. אין הסיע

 27 בעיה שזה יהיה גם,  

 28 זה שאתה החלטת, זה לא חדר סיעות.   ד פעם אתה משתמש בחדר שלו?עו : מר אבי גרובר
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 1 )מדברים ביחד(  

 2 אבל כל עוד... אתה מתנהל בצורה חוקית.   :מר ירון גדות

 3סליחה, עם כל הכבוד, אני  ר. זה לא חדר סיעות. זה לא חדר סיעות. בסד : ברי גרומר אב

 4 קובע וזה לא חדר סיעות.  

 5 אז מה החדר סיעות? היועץ המשפטי שלך אמר שזה החדר סיעות.   :מר ירון גדות

 6 אין חדר סיעות כרגע.   : מר אבי גרובר

 7 כל השנים אצל רוכברגר, זה החדר סיעות.  :מר ירון גדות

 8  אהה, באמת? : גרובר אבימר 

 9 כן.  :ן גדותמר ירו

 10  איך אתה יודע? אתה לא היית פה? : מר אבי גרובר

 11 ה החדר סיעות?  יאיפה ה :מר ירון גדות

 12כוס מים לא  נראה לך שקיבלתי חדר? חדר?לך שקיבלתי לא היה. נראה  : מר אבי גרובר

 13 קיבלתי, איזה חדר.  

 14  , אפשר?סיעותירון, אני, היה לי חדר  : וייזר ברתדגב' 

 15 . כן :מר ירון גדות

 16, איפה הפרוזדורבו, היה בסוף  ישהשתמשתחדר הסיעות, שאני היחידה  : וייזר ברתדגב' 

 17 שהיום יושב, 

 18 איפה שיושב השמאי.   :מר עידן למדן

 19 לא, הוא כבר לא יושב שם.  :דובר

 20 מי שהיה שם. החדר האחרון.  : וייזר ברתדגב' 

 21 שמאי.  איפה שישב ה :מר עידן למדן

 22 .  זה החדר שלך : מר אבי גרובר

 23 לא, זה החדר סיעות.   : וייזר ברתדגב' 

 24  איזה? היחידי, איזה חדר סיעות קיבלתי?האופוזיציה אני הייתי  : מר אבי גרובר

 25 )מדברים ביחד(  

 26 יום, יהיה.  60יהיה חדר סיעות. תוך  : מר אבי גרובר

 27 .  , אומרים שיהיה חדר סיעותמינוארזה  :מר ירון גדות

 28 טוב. אז שתי הצעות.   :דובר
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 1 שתי הצעות. מי בעד ההצעה של ירון?  : רוברבי גמר א

 2 יום.  60בקיצור, אז אנחנו בעד לתת חדר סיעות לפי חוק תוך  :דוברת

 3הוא לא מוריד את ההצעה   מי בעד ההצעה של ירון?  פות. ושניה. יש שתי חל : מר אבי גרובר

 4 שלו. 

 5איזה צריך  ניא הסיעות,זה חדר אמרתי כבר, , -ד שאני רק רציתי להגי : ד"ר צחי שריב

 6  תמקום לעבוד כיושב ראש ועד

 7 בסדר, זה ההחלטה שמביא.  : מר אבי גרובר

 8 ליד מנהל הנדסה. לא אכפת לי.  : ד"ר צחי שריב

 9 אני יודע.  : מר אבי גרובר

 10 אני לא אוחז בקרנות המזבח של החדר הזה.   : ד"ר צחי שריב

 11 ?  עה של ירוןמי בעד ההצ : מר אבי גרובר

 12להגיב. אני מרגיש מאוד לא נוח, אני די מתחבר למה שרוני בעצם   רוצהאני    :מר מיכאל דורון

 13גישה שהיא נראית לי אמר. אני מרגיש לא נוח עם השיטה הגורפת הזאת 

 14 דורסנית. אני לא חי עם זה בשלום. 

 15 זה לא המקרה כרגע.   :גיא קלנר רמ

 16 תל לי לגמור.  ות,  רציניש לך מה להגיד? ב  פה, אתה כבראני כבר פותח את ה  :מר מיכאל דורון

 17 לא, חשבתי שאני לא מבין. אוקי, אני מתנצל. בבקשה.  :גיא קלנר רמ

 18אני מתחבר למה שרוני אומר. אני חושב שאנחנו צריכים, יש לנו כוח גדול,   :מר מיכאל דורון

 19חנו  אנחנו קואליציה גדולה. אנחנו לא יכולים פה לרמוס את המיעוט ואנ

 20ם לכבד אותו ואני חושב שאם המטרה  ריכינו צצריכים להבין שיש חוק, אנח

 21לקיים את החוק, אנחנו צריכים להגיע למצב שיש חדר   באמתשלנו היא 

 22סיעות מהיום למחר, בעיני. נמצא פתרון זמני ופתרון קבע. לדחות את זה  

 23היות במצב  יום זה בעיני לא נכון, זה לא הוגן. אני לא הייתי רוצה ל  60בעוד  

 24. זה שרוכברג עשה לך דברים כאלה או  זיציהבאופוהזה. אתה היית פעם 

 25אחרים, זה לא מצדיק לעשות עוד רעה. אני מתחבר למה שנאמר כאן, למה 

 26שאמר כאן בלקין, חלקית להצעה. אני מתחבר גם לבלקין לפי הסגנון, אני 

 27אנחנו כבר אמרתי את זה כמה פעמים כאן לירון גדות. אבל אני חושב ש

 28ים, לאנשים שהם מיעוט, בטווח לאנש פתרוןצריכים להגיע למצב שיש 
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 1 .  ובטווח הארוךהקצר 

 2 )מדברים ביחד( 

 3. חדר סיעות זה גם חדר סיעות לקואליציה. אגב, לאופוזיציהזה לא קשור  :מר גיא קלנר

 4, יכול  באופוזיציהבקואליציה או  חבר מועצהבואו אני אגלה לכם סוד. 

 5כשיש חדר.  בודה של ע ות חראבודה, עם חדר ויכול לעשלעשות יופי של ע

 6עבודה טובה בלי וחרא עבודה עם. אני מסכים, אני עומד, לוקח את המילה,  

 7שקשוב לציבור ורוצה לעשות עבודה חבר מועצה  אני עומד מאחורי המהות.  

 8טובה ברמת השרון, לא חייב חדר. בואו רגע, נרד מהסולם הזה. בואו נתחיל 

 9ל פי חוק, צריך וזה ענשים כים שאם זה מציק להרבה מאוד אמזה. אני מס

 10לקיים את התנאי הזה. ועדיף שעה אחת קודם. אם אתה יודע להתחבר ְלָמה 

 11 שמיכאל מציע, 

 12 זה חוק.   מה זה קשור לכמה אנשים זה מציק אבל? :ירון גדות רמ

 13זמן, אם אתה  תן לי לדבר, אל תפריע לי בבקשה. אם ניתן לצמצם את פרק ה :מר גיא קלנר

 14דר הקיים, עדיף כמה שיותר  צות עוד חדר בנוסף לחהולך לכיוון והולך להק

 15 העיקרון נשמע לי הגיוני. מהר. 

 16 יום? 30 : מר אבי גרובר

 17חדר, אני חייב להגיד משהו. קודם כל, להחמיא לדברת. תמיד כשאני רוצה   : במר רמי ברל

 18 בו מה שאתה רוצה. היא אומרת לי בוא, יש לך משרד פה, אתה יכול לעשות  

 19 )מדברים ביחד(  

 20יש ימים קבוע שצחי, אני חושב בימי שלישי אתה יושב שם? שאר הימים,  : מר רביד פלד

 21חבר החדר פנוי. שבינתיים שיוכלו להשתמש, לעשות יומן, דיגיטלי, שכל 

 22שבזמן הזה, שהוא רוצה להיות. אנחנו יודעים שצחי, שלישי, שני,   מועצה

 23מים, אפשר ים שלך, צחי, שאתה נמצא שם. שאר היאני לא זוכר את הימ

 24 תיים שישתמשו, חברי מועצה. בינ

 25 אתה עובד שם בשבת?  : מר רמי ברלב

 26. אני מהשערותאני עובד שם הרבה פעמים. באוסטרליה אומרים, תצאו לי  : ד"ר צחי שריב

 27צריך חדר בשביל לעשות את העבודה, מתי שאני בא, שאני אוכל לשבת שם 

 28 חדר סיעות, זה נכון.  כפת לי איפה זה יהיה. וצריך להיות ולעבוד. לא א
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 1יום אני מבטיח  30חבר'ה, בואו, מיכאל אמר, אני הולך עם מיכאל. תוך  : מר אבי גרובר

 2 יהיה חדר, נקודה. מי בעד ההצעה? 

 3 יום, חדר מסודר. חדר סיעות מסודר.   30 :ןמר עידן למד

 4 כן. עם פקסימיליה.   : מר אבי גרובר

 5ם. כולנו, אני  שב שהיה צריך כבר להיות שלשוובאמת, לצורך העניין, אני חו :למדןמר עידן 

 6 חושב, כן, 

 7 )מדברים ביחד(  

 8  אפשר שהשמות של כל חברי הסיעה יהיו שם? שכל שמות חברי הסיעה יהיו  : מר רמי ברלב

 9 שם. 

 10לה   לא צריך שמות חברי מועצה. צריך חדר סיעות, כל פעם סיעה אחרת, יש :מר עידן למדן

 11 יום, וזה הכל.  

 12 , יש חדר סיעות? 20/6 -. ב20/5 -היום אנחנו ב :מר ירון גדות

 13 כן.  : מר אבי גרובר

 14 אין לי בעיה.   :מר ירון גדות

 15ומי שמשתמש עם החדר של דברת, שיכול להמשיך שם, לחסוך עוד יום  :מר עידן למדן

 16 לסיעה אחרת. 

 17 בא.  ןרמי עדיי : רגב' דברת וייז

  18 

 חדר סיעות. יהיה  0202.6.02 ךיראתלעד   :החלטה

 19 תודה מיכאל, על ההצעה.  ? 6עכשיו אתה מוכן לסעיף  : גרובר אבימר 

 20  רגע, אז לא מצביעים לזה?  :מר עידן למדן

 21 לא, כי הוא הוריד.   :דובר

 22הוא הסכים, הוא אומר אם אתה תוך חודש, אני שמרתי לו את הזכויות   : מר אבי גרובר

 23  ם תוך חודש אני לא אעמוד להעלות את ההצעה עוד פעם במועד אחר, א

 24 בזה. 

 25  לא, בואו נצביע. למה? בואו נצביע. למה שייקח מקום בעוד ישיבה? :מר עידן למדן

 26 ך להצביע על זה? אמרתי, הנה, יש.  למה צרי : מר אבי גרובר

 27 החלטה שלנו, לקחת.   :מר עידן למדן
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 1 יום.   30בואו נצביע על זה שזה  :מר ירון גדות

 2  עם זה.תגמור  מר עידן למדן:

 3 יום, מי בעד? פה אחד, תודה רבה.  30 : מר אבי גרובר

 4 רק שירשם בפרוטוקול שלאור ההסכמה שלי,   :מר ירון גדות

 5 לסדר היום מיום,   8נעשה שלט, חדר זה, באמצעות החלטה בסעיף  : מר רמי ברלב

 6 שם הסיעה ושם חבר המועצה.  

 7 לאור ההסכמה שלי.   :מר ירון גדות

 8 .  6עיף בוא נעבור לס :דובר

 9 י אעבור אבל זרקו עליי פה כל מיני דברים שזה אישי ושזה נגד צחי.  נא :מר ירון גדות

 10יש אנשים שמחכים. אתה יודע שיש אנשים שמחכים? יש אנשים שמחכים   : אבי גרובר רמ

 11 להיכנס. אפשר בבקשה להתקדם? 

 12 )מדברים ביחד(  

 13ראה נכאני לא יודע איפה הוא ויום, ש  30  -אני אומר שזה שהסכמתי לחדר ל :מר ירון גדות

 14שהוא לא יהיה החדר של צחי, זה אולי מעיד על זה שזה לא משנה לי אלא  

 15ללכת לי    אכפתצחי. לא    על הראש שלקיום החוק ושימוש בחדר סיעות, לא  

 16 את זה אבל לא בהקשר הזה.  אעשה של צחי מתי שצריך ואני גם על הראש 

 17 את הנצח?  אבי, אתה לא רוצה להכניס :עידן למדן רמ

 18לא, יש פה, אני מחויב לפי החוק קודם לדון בשאילתות ואז ההצעות לסדר.   : מר אבי גרובר

 19 ואני חושש שיגידו שאיני עומד בדרישות החוק.  

 20כדי   6בואו נעמוד בדרישות החוק ונמשיך ונתקדם. אפשר לחזור לסעיף  :מר רוני בלקין

 21 שנתקדם?  תודה.  

 22 .  6אני חוזר לסעיף  :ן גדותמר ירו

 23 

 24פוליגרף לשלילת קשר פוליטי לאירוע   -  23/1/2020ם ל ירון גדות מיוהצעה לסדר יום ש .6

 25 ראש החזיר.

 26והורדתי אותה בגלל שהיה חשוב לי   23/1 -זאת הצעה שהגשתי אותה ב :מר ירון גדות

 27שחברים נוספים בקואליציה שאז החרימו את ישיבת המועצה וחשבו 

 28חים בהצעה   יצים, חשוב לי שיהיו נוכשהיא, איך הם קראו לזה? מושב ל
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 1הצעה חשובה. לדעתי זאת הצעה שהיא בבסיס של כל הנוכחות הזאתי כי זו  

 2ובעצם המנדט שקיבלנו מהציבור. אולי אחרי קיום החוק, של כולנו פה 

 3 מגיעה ההצעה הזאתי או מגיע הנושא הזה.  

 4ראש   אירוע תלית -הנני מתכבד להעלות שוב הצעה לסדר כדלקמן. הרקע  

 5ירות, העלה  ר, סמוך לבחכנסת סוכת שאול ברובע הדהחזיר על שער בית ה

 6ברי מועצה. זהו אירוע  חשד שנעשה למען מטרה פוליטית ובמעורבות של ח 

 7עולם בתולדות רמת השרון ועלינו כמועצה לעשות    ןלדיראותקדימי שייזכר  

 8  הכל כדי להביא את האשמים לדין. הדבר מטיל צל על נקיות כפיים של 

 9ילים זכו לגידופים  למכתבי נאצה ואיומים. פעכולנו. חברי מועצה זכו 

 10צה, לפני כל ו במועוהאשמות. זהו הבסיס המוסרי והחוקי לתפקידנ

 11ההצעות לסדר וכל הנושאים האחרים כולל אלה שידונו היום. כעבור שנה  

 12וחצי מתחילת החקירה, זה היה אז בינואר, ניתן להניח שרק מעשה של  

 13. ההצעה החקירהוי המצב וקידום לקופסא יכול להביא לשינ חשיבה מחוץ

 14חלק   וזכתה לתמיכה של 2019מועצה כבר בינואר  בישיבת לפוליגרף עלתה 

 15מחברי המועצה, אני לא אזכיר ואומר שוב את ההתבטאות פה של כולכם,  

 16כמעט, שתמכו בנושא. בנובמבר הצעה זו הוסרה ללא דיון מסדר היום 

 17לטובת זירוז החקירה.  ר נטע זיו לנציגת המועצהובמקום מונתה פרופסו

 18שיבת המועצה של דצמבר, דווחנו שאין שינוי סטטוס. וזה הזמן אולי  בי

 19 ש עוד עדכון מנטע, אם יש לה, כי עברה מאז עוד חצי שנה. לבק

 20על כן מועצת העיר תתבקש להחליט כדלקמן. לפני שאני אומר, שוב, אין פה  

 21ל ניקיון ציבורי של כל  מפלגתי. יש פה ניסיון ש  נושא פרסונלי, אין פה נושא

 22כלפי הציבור שבחר בהם, בלי העדפה של צד אחד או צד שני,   חברי המועצה

 23של כולנו. אני לא מחפש שמישהו ייצא אשם, אני מחפש שכולם ייצאו  

 24שקל לטובת קבלת יעוץ    25,000זכאים, מבחינתי. עיריית רמת השרון תקצה  

 25שישלול או יאשר  צה חברי המוע  17 -וליגרף, למקצועי וביצוע בדיקת פ

 26. צוות תושבים נבחר, 2מעורבות או ידיעה שלהם בקשר לנושא.  תציבורי

 27גות אחת לכל סיעה, אפוליטי או יותר נכון, פוליטי אבל של כולם, עם נצי

 28יוסמך על ידי העירייה, יתכנס ויחליט על דרך ביצוע הבדיקה תחת 
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 1ל שזו מהפרעה לחקירת המשטרה ככהמגבלות הבאות. א', הימנעות 

 2, הוגנות ומקצועיות מירבית של הבדיקה. ג',  תניטרליו. ב', מתקיימת

 3 נות מהבדיקה לפי שיקול הצוות שיתכנס.  פרסום התוצאות והמסק

 4ואני רוצה להוסיף, אני לא יודע מה תצביעו ואם תורידו את זה מסדר היום   

 5צעה הזאתי כל שלושה  או תיקחו את זה אבל אני אמשיך להעלות את הה

 6וק, עד אשר יימצא ועד אשר יימצא פתרון  ים, מה שמותר לי על פי חחודש

 7ל גם הצעות אחרות, כמו שעשיתי עד כה  קבלתעלומה. ואני תמיד מוכן ל

 8ולתמוך בהן, שחושבות שהן יותר טובות. אני מוכן לנסות את כולן. הדעה  

 9 . שלי, שגם הוכחה, ששום דבר אחר לא יפתור את הבעיה

 10כמה  מילים בהתייחס להצעה. ירון, אני מאוד, מאוד מכבד  ש לומר  אני מבק :מר גיא קלנר

 11אותך אבל יש לי תחושה ואמרתי לך את זה כבר בהזדמנויות קודמות,  

 12שאתה לא מרפה מהסוגיה הזו באופן מכוון. אתה לא נציג משבר החזיר 

 13נו. אם כבר יש ברמת השרון, עם כל הכבוד. אני אפילו לא הנפגע העיקרי ממ

 14 פשרי, יושב פה בסוף השולחן הזה, לא אתה. ציאלי אגע פוטננפ

 15 הציבור נפגע.  :מר ירון גדות

 16 לקשוררגע. לא הציבור נפגע. לא. תקשיב רגע עד הסוף. זה שאתה מנסה  :מר גיא קלנר

 17לעצמך את כתר החקירה הזו, אין לי מושג למה אתה עושה את זה. אין לי  

 18עם אחר פעם למסמר עם את זה ומדוע אתה ממשיך פמושג מי שמך לעשות  

 19ית או הציבורית בהקשר  מר הזה כאילו רק אתה נמצא בזירה הפוליט המס

 20הזה. כולנו סבלנו מהדבר הזה, כולנו מאוד רוצים להגיע לחקר האמת.  

 21פה החלטות אמיתיות, היו פה דיונים אמיתיים בסוגיה הזו. התקבלו 

 22ה קונצנזוס,  ה פה חברת מועצה שיש עלימשטרת ישראל נכנסה לעניין, מונת

 23ות שלה. באיזו  , לגבי האמינות שלה, היושרה שלה והרצינמקיר אל קיר

 24סמכות אתה לוקח לעצמך פעם אחר פעם, יש לנו אלף סוגיות על סדר היום,  

 25. אתה גם נציג החוק בהקשר הזה, לא מרשה לדון בדברים  חלקן בוערות

 26נושא  עקצץ בזה. יש לנו פה את שהם א מורים להיכנס לסדר היום או מ

 27אנחנו כבר את נושא הקורונה ויש לנו אלף נושאים.  המשרפות ויש לנו פה

 28מים, על    טוחניםשעה וחצי יושבים עוד פעם ודנים בסוגיות חוזרות ונשנות,  
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 1חברים,  19כבר היו בישיבות קודמות. מספיק עם זה. יש פה אלף סוגיות ש

 2יה הזו פעם  היום ולא לחזור לסוג סדרעל אמיתיים שרוצים לקדם נושאים 

 3אני מבקש ממך, אלא אם כן קרה משהו דרמטי, שמאלץ אותך אחר פעם. 

 4כל פעם לחזור לאותן סוגיות או שתחפש סוגיות אחרות או שתניח לנו עם  

 5י הסוגיות האלה, הן סוגיות שעוסקים בהם וממצים הסוגיות האלה. כ

 6בעד הצעה מחייבת  לדבר   אותם. לגבי ההצעה, פרקטית, אני לא אצביע

 7 שזה לא נכון לעשות את זה. אמרתי את זה  הזה. זו עמדתי, אני חושב

 8קודמות. מכיוון שכבר הבאת את זה לסדר היום ומכיוון שאני   תבהזדמנויו

 9ציע לעשות ובזה לעזוב את הנושא הזה לכמה  רוצה שנתקדם קדימה, אני מ

 10 חודשים. אני מקווה שהמשטרה תביא, 

 11 חודשים.  הנושא הזה נעזב להרבה :תמר ירון גדו

 12 לא, לא, לא.  :מר גיא קלנר

 13 הפעם האחרונה,   :מר ירון גדות

 14 תקשיב.  :מר גיא קלנר

 15 אבל עזבת את זה לכמה חודשים.  :מר ירון גדות

 16. אני לא מצליח מה אתה אומר. אם הייתי אומר לי,  משטרהתקשיב, יש  :מר גיא קלנר

 17 ,  -תקשיב, אף אחד מה

 18 חד(  )מדברים בי

 19 מה זה ''כמה חודשים''?  צליח להבין מה זה ''כמה חודשים''?לא מאני  :מר ירון גדות

 20שהסוגייה  מצב, תושבי רמת השרון ואנחנו, תן לי רגע. אם היינו נמצאים ב :מר גיא קלנר

 21עת  צהזו לא מטופלת ואנחנו לא מקבלים עליה גושפנקה פורמלית שמתב

 22ם אתה  זיה. אני לא גוף חוקר. גחקירה, הייתי אומר לך, תשמע, יש פה ה

 23העיר פה, חלקים ממנה יותר, חלקים ממנה פחות, כולם היו   לא. מועצת

 24, על זה אני  פוליטיתמזועזעים מהפרשה הזו והיא עשתה פה מערבולת 

 25מסכים. אבל אנחנו לא יכולים להיות בכמה מושבים גם של הנפגעים, גם 

 26וח להיות בפוזיציה הזו. שופטים, גם של התליינים. אני לא מרגיש נשל ה

 27העיר אמרה את דברה, אמרה את זה בצורה הנדרשת,  אני חושב מועצת 

 28פעמים במאה אחוז עוצמה. לחזור על זה כל הזמן,    10,  ופוליטיכגוף ציבורי  
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 1כשאין שום דבר חדש קורה, אלא אם כן המשטרה תודיע משהו, שנדרש  

 2ת התיק, תבוא  של החקירה, יגידו שסוגרים אמסקנה יהיה  להגיב לו,

 3אחוז.    200  -קנה חדשה שתזעזע פה את החדר, אני איתך במס  מסקנה שהיא

 4עד אז, בוא, תן לנו להמשיך לעבוד קדימה, יש אלף נושאים. בשביל נושא 

 5שזה הרגע המיקוד של הדבר הזה, אני מציע את הדבר הבא.   הפוליגרף

 6את ו עם עוד כמה חברים. אם אתה רוצה להסיט שוחחתי על זה בזמנ

 7עד שתסתיים חקירת המשטרה,   אמת לעזוב את זהההחלטה לכיוון הזה וב

 8מחברי  . אני לא מציע לחייב אף אחד יהתנדבותאני מציע לעשות פוליגרף 

 9 ללכת לפוליגרף.  המועצה 

 10 אי אפשר לחייב.   :מר ירון גדות

 11פוליגרף חושב שנכון, זה שהעירייה תעמיד  הדבר היחיד שאני בסוגית ה :מר גיא קלנר

 12תעמיד תקציב לצורך העניין.   תקציב, העירייה  תקציב, מועצת העיר תעמיד

 13כל חבר מועצה שבאופן וולונטרי רוצה ללכת לעשות פוליגרף, יעשה כן. כל 

 14אני מציע להפסיק   ועוד פעם כפיה,   השאר, החלטות מועצה ועוד פעם דיונים

 15תי  רק הזה, נקודת סיום. לאחר מכן, כמו שאמרובזה להביא, בפ עם זה

 16 איתנו, נשוב ונדון בזה. תודה. וש מתדר המציאותקודם, אם 

 17אני רק בהמשך למה שגיא אמר. אני חושב שהדבר הראשון שאנחנו צריכים   :מר רוני בלקין

 18ולא משנה באיזה כיוון זה כיוון לוודא, אם אנחנו בכלל הולכים לאיזשהו 

 19מייצר    שזה לא ייתן אפילו פתח למצב שבו החקירה המשטרתית תאמר שזה

 20מקומית  השוועדחושב חקירה, אחד. שתיים, אני לה איזשהי בעיה ב

 21הדבר  ציבור צריכים למחוק את שנבחרי או משהו כזה, לא משנה שעוקבת 

 22הזה, אנחנו לא המשטרה ואנחנו לא מנהלים דברים כאלה, מבחינת ביצוע 

 23ם פוליגרף, הוא ממילא התנדבותי כי אתה לא חייב. אני, אין לי שום בעיה ע

 24, בהנחה וזה יהיה  מוכן להיות הראשון שילך פוליגרף התנדבותי, אני

 25אבל אני אומר, זה צריך להיות בהגדרה, בתוך ההצעה שזה יהיה  ויתוקצב. 

 26 מממנת את זה, אין שום בעיה.   העירייההתנדבותי. ואם 

 27אני יכול לעדכן רק שפעם אחרונה שאני שמעתי מהמשטרה זה היה בחודש   :גב' נטע זיו

 28בפברואר ובמרץ    דצמבר, שלחתי להם תזכורת. אני הרי נפגשתי איתם במרץ
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 1תיק החקירה  -ר לפגישה, סיכום הפגישה, עם אמירה כזאת תי אישוקיבל

 2עדיין בסטטוס פתוח. מדובר בחקירה מתנהלת ולכן לא אוכל לפרט את  

 3מתרוצצות   שברמת השרוןפרטי החקירה. אני פניתי למשטרה, אמרתי להם  

 4גיעים עם כל מיני מידעים כאלה מ  יםמועות, זה לא טוב. אנשהרבה מאוד ש

 5שמשטרת ישראל אינה פועלת על בסיס שמועות ואם  ואחרים אז נאמר לי 

 6ניידע   בסטטוס,יש לכם ראיות, תעבירו אותם אלינו ובמידה ויש שינוי 

 7אותכם בהתאם. אני שותפה לתסכול כשהחקירה הזו לוקחת כל כך הרבה 

 8ות במסגרת היכולות שלנו  את הראש מה עוד אפשר לעשזמן. אנחנו שוברים  

 9ואני בודקת את כל מה שאני יכול לעשות, כחברת מועצה, כחברי מועצה 

 10בלי לפגוע בחקירה המשטרתית. לצערי, זה הסטטוס. כשאני חוזרת ואני 

 11ק מזכירה, מהעדכון הקודם, שכשנפגשתי עם מפקד משטרת גלילות, קצין ר

 12וניסו לשכנע אותי   , הם ישבו במשך שעה שלמההמודיעין ועוד קצינה שמה

 13החקירה הנדרשות,   רה נמצאת בעיצומה, שהם נקטו בכל הפעולות שהחקי

 14מידית לאחר האירוע. שאין פעולת חקירה אחת שלא נבדקה. כרגע אין להם  

 15 ממצאים. זה המצב, ירון, אני מבינה את התסכול שלך.  עדיין

 16 לא רק שלי. גם שלך.   :מר ירון גדות

 17עצמי גם. ואני גם, כפי שאמרתי לך בפעם  ת התסכול שלאני מבינה א :' נטע זיובג

 18הקודמת, אני חושבת שאולי פוליגרף וולונטרי הוא פחות בעיתי כי הוא  

 19. אני מאוד חוששת  false negatives -ו false positivesעשוי לייצר פחות 

 20י מבטיחה  מהכלי הזה, בוודאי לא נכון לכפות אותו על חברי מועצה ואנ

 21 ה ברגע שיהיה משהו חדש.  לעדכן את המועצ

 22פה. ובהחלט להגיד שאני   שנאמרואין לי אלא להצטרף לחלק מהדברים  :מר עידן למדן

 23י את זה בעבר בגדול בהחלט חושב שהיה צריך לנסות את הפוליגרף. אמרת

 24בישיבת מועצה. אני חושב שמי שהיה צריך לעשות את העבודה הזאת, זה  

 25היא  היא אחראית על החקירה,  ל. היא ממונה על החקירה,משטרת ישרא

 26ייתה צריכה לעשת מה שצריך.  הייתה צריכה לזמן את מי שצריך. היא ה

 27קר  לטעמי, לא נעשו מספיק דברים. אבל אין לי אלא לסמוך על הגוף החו

 28 והמבצע הזה ששמו משטרת ישראל. 
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 1זה לעניין   אמרתי לירון בעבר ובהצבעה הקודמת, אני חושב שלהפוך את 

 2חושב שזה לא נכון. אני חושב אני  וף ציבורי, שייקח שאלות,ציבורי, עם ג

 3שזה לא ראוי, זה בטח לא מקצועי וזה לא המקום. אבל מי שרוצה, כן,  

 4ין ספק שצריך אחת ולתמיד  את זה לפנות בצורה וולונטרית, שיפנה. א

 5אנחנו להסיר מסדר היום, כל פעם להעלות את זה, בתקופה באמת שבה 

 6ברנו. עוד שבוע, חודש הגאווה מתחיל, אילתות שדי, אפילו בשמתעסקים

 7בקרוב  חודש הגאווה, יש מספיק דברים שהיינו יכולים לעשות היום כמו  

 8לעיר או לעשות כל מיני כרמל שאמה הכהן, לתלות דגל גאווה בכניסה 

 9דברים. או כבר להחליט מה עושים בחודש הגאווה במקום שאילתות מה 

 10 רף. ושים פוליגרף ועוד פוליגשקל או איך ע 3000ים עם עוש

 11בשורה התחתונה, אני חושב שנטע, בהקשר של מה שרוני אמר וכנציגתנו  

 12זה   למול משטרת ישראל, צריכה לוודא שמבחינת משטרת ישראל, אין עם

 13בעיה. אם משטרת ישראל תגיד שאין בכך משום הפרעה לחקירה ומשום  

 14, מי שרוצה, הולך אליו Xתקציב, יגידו יש משרד    איזשהי בעיה, יוקצה לזה

 15ועושה את החקירה בעצמו, במימון העירייה. מי שלא רוצה, אדון לעצמו או  

 16גברת לעצמה וזה קושר את שתי הקצוות האלה לשורה אחת שנדע שלא  

 17 רענו לחקירה.  הפ

 18אני גם  אני אגיד רק שני משפטים. אחד, מועצה לא מנהלים דרך פוליגרף. : מר אבי גרובר

 19רה פעם אחת ך שאחרי שיקני אגיד שאני לא מאמין לאהיה הכי כנה וא

 20 פוליגרף ואתה תירגע, אתה תתחיל את העירייה הזאת לפוליגרף.   

 21אני מתחייב.  הנה, זה  לפרוטוקול. רק על החזיר יהיה פוליגרף, לא על שום  :מר ירון גדות

 22 דבר אחר. 

 23ד, הנה פה הלכו ופה אתה כל יומיים תבוא, תגילא מאמין לאף מילה שלך,  : מר אבי גרובר

 24 אני לא מאמין לך וככה לא מנהלים עירייה. לא הלכו. 

 25 אם אתה לא מאמין, זה בעיה.  :מר ירון גדות

 26יש משפט אחד שאני אומר לך, אמיתי, קשה לי איתו. לא רק רוני נפגע פה,   : מר אבי גרובר

 27 אני עבדתי מאוד קשה,  סליחה, באמת, לא רק רוני הוא נפגע פוטנציאלי. 

 28 אני מקבל.  :יא קלנרג מר
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 1 אני עבדתי מאוד קשה.   : מר אבי גרובר

 2 ודע.  לא, אני לא י :גיא קלנר רמ

 3בסדר, אני אומר לך, חשוב לי להגיד את זה. אני עבדתי מאוד קשה, גם   : מר אבי גרובר

 4בסיבוב   קיבלתי, . באתי לתושביםכשנבחרתיכחבר אופוזיציה ואחרי זה 

 5ה בפער יפה. אני חושב שגם  הראשון הילי במקום רוב, הניצחון שראשון 

 6עושים לי כל הזמן השני עבדתי מאוד קשה כדי לנצח. ואני חושב ש בסיבוב

 7עננה, כאילו רק בזכות אותו מעשה נפשע, לא מקובל, שלא צריך להיות ואת  

 8הדמעות של אבא שלי שאני ראיתי, לא ראיתי את אבא שלי כמעט אף פעם  

 9 . ום, מבחינתי זה היה סכיןמו שראיתי אותו באותו היבוכה כ

 10אבי, אתה צודק. אני אתקן, אני לא יודע מה היו ההשלכות הפוליטיות אם  :גיא קלנרמר 

 11 זה לא היה קורה אבל אתה צודק. 

 12כל ההצעה הזאתי המטרה שלה להוריד את העננה מכולנו. גם ממך, גם    :ירון גדות רמ

 13 מני, זאת המטרה.  מרוני, גם מהחופשית, גם מ

 14צריך לממן את הדבר הזה. אני חושב  בשביל זה יש את מדינת ישראל, לא  : גרובר מר אבי

 15שמיצינו את הדיון. התייחסתי לזה גם בהרחבה בפעמים הקודמות. מי בעד 

 16  להסיר את ההצעה מסדר היום?

 17 י,  רגע אבל יש את ההצעה של עידן. אני בעד התיקון הזה. אני אמרת :מר ירון גדות

 18לקיים איתך פה שוק. מי ל עידן ואני לא מתחיל עכשיו כל דבר צעה שאין ה : מר אבי גרובר

 19 בעד להסיר את ההצעה מסדר היום?

 20 ... :דובר

 21 על מה? : מר אבי גרובר

 22 על ההצעה.  :מר מיכאל דורון

 23  איזה הצעה? : מר אבי גרובר

 24 מיד יהיה מוכן לכל פתרוןאני מוכן לקבל את מה שעידן וקלנר הציעו. אני ת :מר ירון גדות

 25 ומה. שתציעו עד תיפתר התעל

 26  מי בעד לא לכלול את ההצעה בסדר היום? : מר אבי גרובר

 27 לא הבנתי.  :גיא קלנר רמ

 28 )מדברים ביחד(  



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                

 17.5.2020מיום  מישיבת  מליאה  מן  המניין   16פרטיכל מס' 

 

 49 

 1 להצביע נגד.  : וייזר דוברתגב' 

 2 , מורידים את ההצעה מסדר היום. נגד : מר אבי גרובר

 3 ההצעה, מה הבעיה?   לא להוריד. להצביע נגד : וייזר דוברתגב' 

 4 ככה קוראים לזה. להצביע נגד ההצעה, זה,   רובר: בי גמר א

 5 לא, יש הבדל.  : וייזר דוברתגב' 

 6זה לא מה שאתה עושה עכשיו. אתה עושה בדיוק את מה שאתה התרגלת  :רוני בלקין רמ

 7 לעשות. זאת הבעיה.  

 8 )מדברים ביחד(  

 9לכלול   חליט אחד מאלה. אחד, שלאבתחום ההתנגדות, רשאית המועצה לה מר אבי גרובר: 

 10ת הנושא בסדר היום, להוסיף נושא לסדר יום ולקיים דיון באותה ישיבה,  א

 11לכלול את הנושא בסדר היום של ישיבת מועצה אחרת, להעביר את ההצעה  

 12לדיון בועדות מועדות המועצה. אני מציע, לפי אחד, לא לכלול את הנושא 

 13 ,  -דר היום. זה הבס

 14 נו. אבל קיימ דובר:

 15 הדיון כבר.   תקייםאבל מ :גיא קלנר רמ

 16אבל אין אופציה כזאת. האופציה היחידה היא, אתה רוצה שלפני כל הדיון   מר אבי גרובר: 

 17אני אגיד לא לכלול אותה ואז לא יהיה בכלל אף אחד יוכל לדבר? הוא יגיד  

 18 נקיים.   כה את המועצות?כמה מילים, אני אגיד, אתה רוצה שנקיים כ

 19 ביחד(  )מדברים 

 20אומר, בתחום ההתנגדות, רשאית אחד מארבע האלה. אתם רוצים  י אנ : מר אבי גרובר

 21 להסיר, אין בעיה. נגד, מי נגד ההצעה? 

 22אבי, החוק זה שמעלים הצעה ומותר לך לדרוש שלא יהיה בה דיון, כי יש   :מר ירון גדות

 23. אנשים שלא רוצים להצביע, לא בעד ולא נגד ולא נמנע. זה אופציה אחת

 24 ון, מדברים, ם. יש הצעות שמגיעות לדיאנחנו כנראה לא שם היו

 25 בסדר, ירון, הבנו.   : וייזר דוברתגב' 

 26 מכיוון שדיברנו כבר.  :דובר

 27 ביחד(  )מדברים 

 28  מי בעד ההצעה? מי נגד ההצעה? : מר אבי גרובר
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 1ון  , בדיוק את המצב ההפוך. שבו הועלה תיק 8אתה לא יכול לעשות בסעיף  :מר רוני בלקין

 2ד את ומר, אנחנו נורי, אתה א6כשמגיעים לסעיף להצעה ועליו הצבענו ו

 3ההצעה הזאתי ולא נותנים את האפשרות להצביע על ניסוח אחר להצעה.  

 4 לא אפשרי. זה 

 5 אנשים הצביעו נגד ההצעה. אם אתה רוצה להצטרף  14 : מר אבי גרובר

 6 הצביעו נגד ההצעה כבר שירון ניסח אותה שם.   :מר גיא קלנר

 7 .  הציע אותהכמו שהוא  : רמי ברלב רמ

 8 )מדברים ביחד(  

 9אני רוצה להציע משהו. אני אבדוק מול המשטרה אם יש בעיה להציע את   :גב' נטע זיו

 10 ואנחנו נחזור.   . בסדר?יהוולונטרהמודל 

 11הצעה הצביעו נגד ההצעה. אם רוצים להביא, אתה רוצה להביא  כרגע : מר אבי גרובר

 12 , אחרת

 13   )מדברים ביחד(

 14 

  ד חא רבח ,העצהב  ךמת דחא הצעומ רבח , העצהה דגנ ועיבצה הצעומ י רבח 41  :החלטה

 .ענמנ

 15 רגע, אני שואל רק.   :מר ירון גדות

 16 ההצעה שלך ירדה.   : מר אבי גרובר

 17 בישיבה הבאה את תעלי את ההצעה או מישהו יעלה פה את ההצעה?   :מר ירון גדות

 18 ירון, ברגע שהמשטרה תענה לי.  :גב' נטע זיו

 19 חיובית,   אם תהיה תשובה :דובר

 20 )מדברים ביחד(  

 21 בדיוק. אם תהיה תשובה.   :רדוב

 22 ות לסדר, אנחנו גומרים הצעות לסדר, מה לעשות?  יש הצע : מר אבי גרובר

 23 מקובל, מצוין, אחלה.   :מר ירון גדות

 24 ההצעה ירדה מסדר היום. בבקשה. הצביעו נגדה.   : מר אבי גרובר

 25 
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 1גנים הצעה לשיוויון בהקצאת  – 26/1/2020הצעה לסדר היום של מר ירון גדות מיום  .7

 2 ממלכתיים

 3ההצעה האחרונה שלי, על חב"ד, אני ביקשתי נתונים מהעירייה במשך כל   :מר ירון גדות

 4השבוע האחרון. קיוויתי שאני אקבל אותם היום, לא קיבלתי אותם היום. 

 5מבחינתי אין לי את הנתונים אז אני מושך את ההצעה הזאתי ומבקש לא  

 6 לדון בה. 

 7 שלומית שלחה.  ם?למה? לא קיבלת : ת וייזר' דברבג

 8 על גן חב"ד, לא קיבלתי.   :מר ירון גדות

 9 שלומית שאלה אותי בבוקר ובוודאי, היא שלחה לך.   : גב' דברת וייזר

 10 , שום נתון.  קיבלתילא  :מר ירון גדות

 11 תן לי לראות שאתה לא במייל. מוזר.  : גב' דברת וייזר

 12 . ריד את ההצעההוא רוצה להו : רמי ברלב רמ

 13 אני קבלתי את זה היום בבוקר ובאמת, ביחד איתך.  : רגב' דברת וייז

 14אני לא קיבלתי הום שום מייל. להיפך, קיבלתי שבוע שעבר ממנה שהיא  :מר ירון גדות

 15 לא, 

 16 ר. קיבלת ממנה,  לא, אז רגע לא. לעשות סד  : גב' דברת וייזר

 17 לתת לו את הנתונים.  יש לי פה את הנתונים, אני יכול : מר אבי גרובר

 18לא, אבל הוא לא רוצה. הוא רוצה ללמוד אותם. ברור, באתי מוכנה,   : ת וייזרגב' דבר

 19 להקריא לו. 

 20 דברת, תעדכני את כולנו, דברי לכולם.  :מר עידן למדן

 21אוקי. כשאתה ביקשת את הנתונים בשבוע שעבר, לדעתי ביום חמישי,   : גב' דברת וייזר

 22עקבות התקופה  מוכנים. צריך לקחת בחשבון שב רביעי, הם עדיין לא היו

 23מערכת  שעברנו והיינו כולנו פול גז בתוך הנושא הזה של ההחזרה של 

 24 , אנחנו, לא היה לי גם את הנתונים עד היום בבוקר. ךהחינו

 25 א ולא קיבל?  140נתונים לפי לקבל הגיש בקשה הוא  : מר אבי גרובר

 26 ח מייל. א. הוא של 140לא, לא לפי  : גב' דברת וייזר

 27 העירייה.  ממנכ"לי ביקשת :מר ירון גדות

 28 א. בוא, רגע, זה לא,  140לא ביקשת לפי  : גב' דברת וייזר
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 1 זה לא משנה. אין לי את הנתונים. מה זה משנה?   :מר ירון גדות

 2הוא שלח מייל וביקש. אני לא נכנסת לתוך הפרוצדורה כמו שגיא אומר.  : גב' דברת וייזר

 3סעיף  י סעיף כזה או אם הוא פעל לפ יודעתם, אינני הוא ביקש את הנתוני

 4וביום רביעי את הנתונים עדיין. ממש היום   חמישיאחר. לא היה ביום 

 5 בבוקר קיבלנו נתונים ראשוניים בלבד. זה צריך לקחת בחשבון.  

 6 ...  :דובר

 7 מה? זה מספרים.   : גב' דברת וייזר

 8 ם.  העבר, אנחנו יודעים את הנתונייש פה הערות שלו לגבי העבר. לגבי  : אבי גרובר רמ

 9 רגע, אבל יש לו הצעה חדשה.  : גב' דברת וייזר

 10 אבל הוא מושך את ההצעה.  : באצ'י אלקוביגב' 

 11 שנה הבאה. ההצעה שלי מדברת על  :מר ירון גדות

 12היא מאוד ברורה, היא מדברת על שנה הבאה, הוא לא רוצה שהפער יהיה   : וייזרגב' דברת 

 13ונים. אז אני אומרת  כולי. אבל הוא לא קיבל את הנתשבעה אחוז וכולי ו 

 14 384שהיום בבוקר קיבלתי את הנתונים, שגם הם לא סופיים, כי יש עוד 

 15אחד כדי -רכת ואנחנו דגים אותם אחדילדים שלא נרשמים בכלל במע

 16דוק האם הם מעוניינים להירשם או שהם יוצאים לגן פרטיים או שהם לב

 17לכן רק  ו ח.''ים ולא להיכנס למערכת בתתמחליטים להישאר בגנים הפרטי

 18היום קיבלנו את הסופיים. אני אמרתי היום לשלומית בבוקר שאיך  

 19 לך. אם אתה בטוח שלא קיבלת.  לשלוחשקבילתי את זה, 

 20גם ובדקתי בבוקר ואפילו לא ידעתי שהיא מתכוונת לשלוח  בדקתי עכשיו  :מר ירון גדות

 21 לשלוח.  לי בגלל שהיא אמרה לי שהיא לא יכולה 

 22 וצה,  תה ראם א : גב' דברת וייזר

 23 )מדברים ביחד(  

 24 לא, אני אמשוך אותה ונגיש אותה עוד שבוע.   :מר ירון גדות

 25 אם אתה רוצה, אני יכולה לתת לך.  : גב' דברת וייזר

 26אני צריך לעשות את הבדיקה שלי, את החישובים. אני לא הולך להגיש   :מר ירון גדות

 27מושך את הנתונים לא מסתדרים. אז אני  הצעה שהיא אין לה תוכן, אם

 28 ההצעה ואגיש אותה בפעם הבאה. 
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 1של מה שנאמר קודם, זה   שבהקשראני רוצה להגיד משהו. אני חושב  :מר מיכאל דורון

 2 התנהלות לא קולגיאלית.  

 3  למה? :מר ירון גדות

 4  האלה. אתה מגיש הצעה לסדר. הנתוניםאתה ידעת היטב שאין לך את  :מר מיכאל דורון

 5 ת. היום, ידע :וייזר דוברתגב' 

 6צריך שיהיו לך את כל הנתונים כשאתה מגיש אותה. כלומר, כשהגשת את  :מר מיכאל דורון

 7 , איפה שהוא יגיד,  -ההצעה לסדר לא היו לך את כל הנתונים, קיווית ש

 8אני באתי לפה עם כל הנתונים לענות לא היה לי מושג שהוא מחכה לנתונים.   : מר אבי גרובר

 9 ו. ל

 10 ל למשוך את זה להצעה אחרת.  רוצה בכללא, הוא  : גב' דברת וייזר

 11 אני יודע מה הוא אומר.   : מר אבי גרובר

 12רק רגע, מה שכאן קרה רגע, זה שנמשכה הצעה לסדר שהיא לא מהסוג   : מר מיכאל דורון

 13הזה שאנשים אחרים, אני לא אכנה את זה בשמות, אבל נמשכה מסדר היום 

 14בטח  דם בטח ושיכול לקר בנושא ענייני אחר, של המועצה הצעה לסד

 15בתקופה של הקורונה, אולי ההצעה של עידן ושל גיא. ולצערנו, בסופו של 

 16דבר, מה שקורה זה שההצעה שלך נמשכת, ידעת טוב מאוד את זה בבוקר, 

 17שונה ולא עשית את זה. נהגת, אני אומר את זה כאן   הסדר היום שכל 

 18 יאלית. לפרוטוקול, נהגת בצורה לא קולג

 19לענות לזה. קודם כל אני כן, אני אמשוך את ההצעה, אני לא  רוצה  אז אני :מר ירון גדות

 20 אגיש אותה. 

 21 לא, מה זה, משכת את ההצעה, נגמר הדיון.   :מר עידן למדן

 22 החוק צריך להיות ברור.   :מר ירון גדות

 23 אבי, נמשכה ההצעה, נגמר הדיון.  :מר עידן למדן

 24 )מדברים ביחד(  

 25באוויר. אני רוצה להגיד שני משפטים. אני אר עננה כאילו נשאחרי זה, זה  : גרובר מר אבי

 26רוצה לשים פה את הנתונים, שאנשים יבינו. כל הזמן מציגים פה שיש 

 27איזשהו כאילו משהו קורה פה מאחורי הקלעים. שני משפטים. אני אומר 

 28 פה ארבע מספרים ואתם תבינו את כל התמונה.  
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 1ש שתיים לאופוזיציה ושתיים  דוע לי, הצעות לסדר יום, ישי ככל :מר ירון גדות

 2 יציה. אני לא יודע למה קיבלתי. לקואל

 3 לפחות שתיים לאופוזיציה.  : מר אבי גרובר

 4אז אני הבנתי תמיד שיש וגם קרו מקרים בעבר, הלא רחוק, שהצעות שלי  :מר ירון גדות

 5שתיים   שזהתי לא נכנסו כי כבר היו הצעות של הקואליציה ואני ידע

 6ואני  הבהיסטוריפוזיציה. היום זה פעם ראשונה קואליציה, שתיים או

 7מבקש ממיכה שיבהיר את הדברים האלה להמשך, כי צריך לדעת את חוקי  

 8המשחק כשמשחקים אותו, האם כשאני מגיש ארבע הצעות לסדר,  

 9 הקואליציה לא יכולה לקבל הצעות לסדר.  

 10 ב. 27סעיף  : מר אבי גרובר

 11 שתיים.  -או שתיים :דותן גמר ירו

 12 ב. 27סעיף  : גרובר מר אבי

 13 ב.  27אני מכיר את סעיף  :מר ירון גדות

 14 בכל ישיבה,  : מר אבי גרובר

 15 ,  -יעוץ משפטי בנוגע ל : ד"ר צחי שריב

 16 )מדברים ביחד(  

 17 לא, אחרי זה זה נשאר כאילו יש פה, עשו פה איזה טריק.  : מר אבי גרובר

 18 תיים ושתיים. כולם ידעו שזה ש :מר ירון גדות

 19יותר  בכל הישיבה מן המניין לא ידונו יותר מארבע הצעות לסדר. הוגשו : מר אבי גרובר

 20מארבע הצעות לסדר, הן בידי הקואליציה והן בידי האופוזיציה, ידונו  

 21היום מטעם האופוזיציה. ההצעות לסדר ידונו לפי   לפחות שתי הצעות לסדר

 22ש? שנגמרת עכשיו הישיבה,  סדר הגשתן. זאת אומרת, הרי מה היה החש

 23מגישים ארבע חברי הקואליציה    11:43נגמרת הישיבה,    11:42? בשעה  אוקי

 24ז מה אמרו? שיש הזה וככה האופוזיציה אף פעם לא זוכה להגיש הצעות. א

 25 זיציה והצעות לסדר ידונו לפי סדר הגשתן.   לפחות שתי הצעות של אופו

 26 מה שנכון, נכון.   :מר עידן למדן

 27, הייתי מחויב  ת אותם, הם נשארו באווירהיה, אתה, פעם קודמת משכ : וברמר אבי גר

 28להכניס את הארבע הראשונות לפי הסדר יום ולפחות שתיים של  
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 1 אופוזיציה. 

 2ם בעבר שהוגבל לשתיים, ההצעות אני מוכן להתערב איתך שהיו מקרי :מר ירון גדות

 3 , במקרה שלי, למרות שהיו הצעות,  מהאופוזיציה

 4 יחד(  )מדברים ב

 5 להחליט. הוא קובע את סדר היום. יכול  יים. הואלפחות שת : ד"ר צחי שריב

 6אני מכניס לפי הסדר. יש פה עם תאריכים, הכל. במקרה הזה, הייתה לכם  : מר אבי גרובר

 7 , -גם רשימה של כל ההצעות לסדר, כי אחרי זה הוצאתי את ה

 8 )מדברים ביחד(  

 9 , נו. ר יוםם, יש אנשים בחוץ, יש סדחברים, בבקשה, בואו נתקד :מר גיא קלנר

 10 מיכאל, אם הוא מחליט אז,  :מר ירון גדות

 11, הגנים מחולקים לשני סוגים של  תש''פאני כן אגיד לפרוטוקול ככה. בשנת   : מר אבי גרובר

 12 גנים. 

 13 לא צריך, משכתי אותה. חבל על הזמן של האנשים.   :מר ירון גדות

 14 רוטוקול, יאמר לפ, כי זה רשום לי שזה יאני אומר פה לפרוטוקול : מר אבי גרובר

 15 יאמר בפעם הבאה.   :מר ירון גדות

 16 .  האמירותשאיר את זה יותר באוויר, עם כל לא נ : מר אבי גרובר

 17 טוב.  :מר ירון גדות

 18. כמעט תמיד יול''אויש גנים בלי  יול''איש שני סוגים של גנים. יש גנים עם  : מר אבי גרובר

 19,  תש''פמוך. בשנת  עם מספר ילדים יותר נ  יום, הם, החצי  היול''אהגנים בלי  

 20. בעוד שבגני  28.5ובחמ''ד  30.3, ממוצע הילדים היה הממלכתייםבגנים 

 21. העניין הוא שבגנים  25ובחמ''ד  22.2החצי יום, בממלכתי, הממוצע היה 

 22יש  בחמ''ד ורק שלושה של חצי יום בעוד  יול''אגנים של  52ממלכתיים יש 

 23צא שכשלוקחים כאילו את  וארבע של חצי יום. בגלל זה יויול''א שניים של 

 24 בממוצע אז זה יוצא כאילו המספר יוצא יותר, יוצא כאילו פער.  דים  כל היל

 25 אתה מדבר על שנה שעברה? :מר ירון גדות

 26 זה עכשיו. תש''פ.   : מר אבי גרובר

 27 שנה שעברה? :מר ירון גדות

 28שהגנים אומר עוד פעם, בממוצע, בגלל  אין לי את זה בחלוקה הזאתי. אני : מר אבי גרובר
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 1, היחס של הגני חצי יום, הרבה יותר גבוה יחסית לגנים של  החמ''דשל 

 2הממוצע בכל הגנים הוא יותר  החמ''דהממלכתי, יוצא כאילו שבגנים של 

 3בגני   1.8נמוך. כמו שאתה מבין, הפער פה יוצא, באותו סוג של גן, ילד וחצי,  

 4 . 2.7ם זה  כתי בעוד שבחצי יולטובת, יותר בממל היול''א

 5 זה חמישה אחוז.   :מר ירון גדות

 6זה ילדים, זה לא אחוזים. ילד הוא לא אחד נקודה. אתה יודע, ילד הוא ילד.  : מר אבי גרובר

 7בכל גן ככה  סייעותהערכת ממוצע ילדים, דרך אגב, ברמת השרון יש שתי 

 8נים אנחנו  שבמספרים האלה אנחנו נותנים את היחס הכי גבוה, בכל הג

 9וצע אז הילדים שלנו נמצאים בידיים טובות. הערכת ממנותנים עוד סייעת,  

 10וההערכה של ממוצע הילדים    28.8דתי, לשנה הבאה הוא  -הילדים בממלכתי

 11, זה סדר גודל של שלושה  30. זה ילד אחד על 29.8בגנים הממלכתי הוא 

 12אני מניח שזה    אחוז. אז עכשיו הנתונים גלויים לכולם, ידועים, מפורסמים.

 13 ,   -סוגר את ה

 14 ני אוכל להיות מוכן לישיבה הבאה.  אם אתה נותן לי את זה בכתב אז א :מר ירון גדות

 15 אתה תקבל.  הנתונים,אני אומרת לך שלא אם קיבלת את  : גב' דברת וייזר

 16 )מדברים ביחד(  

 17 אז אתה תקבל.   : מר אבי גרובר

 18 גם את ההסבר שלו.   :מר ירון גדות

 19 אתה תקבל.  : רמר אבי גרוב

 20 ההסבר גם נמצא במייל.   : גב' דברת וייזר

 21 זה ייכנס לפרוטוקול, תוכל,  :דובר

 22 )מדברים ביחד(  

 23 

 . האבה הבישיל ר בעוה אשונה – רדסל העצה ה שיגמ תשקבל :החלטה

 24 

 25לימודי אבולוציה במסגרות החינוך   -  5/2/2020מיום    באצ'י אלקובי  הצעה לסדר היום של .9

 26 ברמת השרון.

 27וא חבר סיעת החופשית, יושב ראש הסיעה למעשה חבר טוב שלנו ה :י אלקובי'באצ 'גב
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 1גם חבר טוב. בתקופה האחרונה, הוא ומשפחתו נתונים ללחצים   וקודם כל

 2וניסיון לסתימת פיות מאוד לא קלים. אז קודם כל אני מאוד רוצה להביע 

 3כי אני  את הערכתי והערכת כל החברים פה ואני באמת עבורך ועבור מיכל, 

 4זה באמת תקופה לא קלה עבור שניכם. אני מצפה שכל אחת ואחד  יודעת ש

 5פה מחברי המועצה יעשו אותו דבר. אני יודעת שאתה בן אדם מאוד קשוח  

 6ורציני ואתה תצלח את התקופה הזו גם. ומצד שני הדבר היחידי שמנחם  

 7מד אותי שאני יודעת שהתזמון הוא לא מקרי ואנחנו יודעים כנראה מי שעו

 8 ים האלה וכנראה שאנחנו עושים עבודה טובה.  מאחורי הדבר

 9 במה דברים אמורים?  :מר גיא קלנר

 10רמת  בכולנו יודעים. ההצעה לסדר, לימודי אבולוציה במסגרת החינוך  :י אלקובי'באצ 'גב

ֹּאֶמר  " מבראשית א', כ"ד עד כ"ז, אתם רוצים אני אקרא: השרון. הרקע,   11ַוי

 12ֶאֶרץ, ְלִמיָנּה;  -ה ְלִמיָנּה, ְבֵהָמה ָוֶרֶמׂש ְוַחְיתֹוֶרץ ֶנֶפׁש ַחיָ ֱאֹלִהים, ּתֹוֵצא ָהאָ 

 13ַהְבֵהָמה ְלִמיָנּה, ְוֵאת -ַחַית ָהָאֶרץ ְלִמיָנּה, ְוֶאת-ֵכן.  כה ַוַיַעׂש ֱאֹלִהים ֶאת-ַוְיִהי

ֹּאֶמר ֱאֹלִהים, ַנֲעׂשֶ -ֶרֶמׂש ָהֲאָדָמה, ְלִמיֵנהּו; ַוַיְרא ֱאֹלִהים, ִכי-ָכל  14ה טֹוב.  כו ַוי

 15- ָאָדם ְבַצְלֵמנּו ִכְדמּוֵתנּו; ְוִיְרּדּו ִבְדַגת ַהָים ּוְבעֹוף ַהָשַמִים, ּוַבְבֵהָמה ּוְבָכל

 16ָהָאָדם ְבַצְלמֹו,  -ָהָאֶרץ.  כז ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת-ָהֶרֶמׂש, ָהרֵֹּמׂש ַעל-ָהָאֶרץ, ּוְבָכל

 17.'' טקסט זה הינו הפעם ָרא אָֹּתםְבֶצֶלם ֱאֹלִהים ָבָרא אֹּתֹו:  ָזָכר ּוְנֵקָבה, בָ 

 18ראשונה בה תלמיד ישראלי נפגש עם התשובה לשאלה ''כיצד נוצרו בעלי 

 19?'' יש בינינו שמאמינים שאכן בריאת העולם  וכדור הארץהחיים, בני האדם  

 20ועל כך יש לכבד את דעתם. מצד שני,  בראשית התרחשה לפי הכתוב בספר 

 21 כיום רוב האנשים, כולל גם דתיים, 

 22את זה אני   מאיפה את מביאה את הנתון הזה ''רוב האנשים'' וגם דתיים?  :יעקב קורצקי  מר

 23מה זאת  מתפלא. מאיפה את מביאה את השטות הזאת? בגלל שאת אמרת?

 24  השטות הזאת?

 25   קודם כל, זו לא שטות. :י אלקובי'באצ 'גב

 26 . שטות מוחלטת.  מוחלטתשטות   :מר יעקב קורצקי

 27 בקש שתיתן לי להמשיך לדבר. אני א :י אלקובי'באצ 'גב

 28 . רוב האנשים. באצ'ישטות מוחלטת,  :מר יעקב קורצקי
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 1מאמינים שהאדם והחיה לא נוצרו על ידי האלוהים אלא לפי תורת  :גב' באצ'י אלקובי

 2האבולוציה של דרווין שמסבירה מדעית עם הוכחות על בריאת העולם,  

 3רני ויש לגביה  תיאוריה מוכרת ומקובלת ברחבי העולם הנאור והמוד

 4קונצנזוס רחב לצד ראיות מדעיות, ממצאים ארכיאולוגיים, ניסויים  

 5 אשר לפיו בוחנים את עולם המדע.  הרצוי, כיאה לאופן ותצפיות

 6כיום, לפי מדיניות משרד החינוך, לימודי האבולוציה נלמדים רק על ידי  

 7ומדים  תלמידי תיכון שבחרו מסלול ביולוגיה מוגבר, תלמידי י"א וי"ב של

 8במסלול, מי שלומד מסלול זה, ילמד את הנושא במסגרת פרקי הלימוד  

 9אבסורד, נציין כי בשנת הלימודים בנושאי אקולוגיה. לשם המחשת ה

 10  128רק  אבולוציהתשע"ט, למדו בתיכונים אלון ורודברג את הנושא 

 11תלמידים במסלול ביולוגיה מוגבר וגם זאת במסגרת מצומצמת למדי  

 12לא מתקרב לתיאוריות בריאה אחרות. המצב בארץ כיום ובהיקף שאפילו 

 13לימוד בלי להכיר  שנות 12אחוז מהתלמידים יסיימו  90 -הוא כה עגום ש

 14את תורת האבולוציה. רוב התלמידים יסיימו את חוק לימודיהם מבלי  

 15שלמדו מי הוא צ'ארלס דרווין, מה מוצאו של האדם, של החי ושל הצומח.  

 16ית כיצד נוצר היקום'' והכל מבוסס על מאמר  ולמעשה, בלי הבנה בסיס 

 17, 21 -ה המצב הוא שבמאהמידיעות אחרונות, יש פה בדיוק את התאריך. 

 18רוב רובם של תלמידי ישראל נחשפים לדעה אחת בלבד על הבריאה, לפי מה 

 19שנלמד בשיעורי התנ"ך בעוד שלדעת הנתמכת על ידי הרוב המוחלט של  

 20שלא לומר מקום נכבד במערכת  ובעולם, אין חשיפה  בארץמדענים 

 21ברמת  הלימודים הלימודים הפורמלית, לא בישראל בכלל ולא במערכת 

 22 ט.  השרון בפר

 23רמת השרון נמנית בין הערים הפלורליסטיות במדינה ולכן אך טבעי ורצוי  

 24שנעודד לימודים פלורליסטיים במוסדות החינוך בעיר, במקומות בהם  

 25 , משרד החינוך עצמו כושל. ההצעה שלי

 26 גם בבתי ספר דתיים?  :מר ירון גדות

 27 כל מי שנתמך על ידי מערכת החינוך.  :גב' באצ'י אלקובי

 28 , גם?םרמב" :מר ירון גדות
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 1ההצעה שלי: מועצת העיר תחליט בזאת שכל תלמיד שלומד במערכת   : גב' באצ'י אלקובי

 2 הלימוד בעיר,  

 3 ? תלמידכל  :מר ירון גדות

 4האבולוציה. באחריות הנהלת אגף החינוך, מנהלות בתי    ילמד את הנושא  :גב' באצ'י אלקובי

 5הספר וצוותי ההוראה בבתי הספר ובגנים, לגבש מערך למידה מותאם גיל  

 6בנושא האבולוציה שיילמד בעיר באופן עקבי, רציף ויסודי. אם בסיוע גופים 

 7חיצוניים שמאושרים על ידי משרד החינוך ושכבר עושים זאת במוסדות 

 8תעשידע, מכון ויצמן, אופק רחב, נועדע ואם   - וגמא נוך אחרים, לדחי

 9באמצעות הכשרות מקצועיות למורים עצמם בנושא. אציין לטובה יוזמות  

 10פרטניות של מורים שמלמדים את התיאוריה מיוזמתם. לדוגמא, יש חבר 

 11מועצה בהרצליה בשם אורן אריאלי שהוא גם מורה והוא עצמו החליט  

 12יתות שהוא מלמד, הוא יעביר את שיעורי  ינוך, הוא, בכשהוא במערכת הח

 13האבולוציה וגם הוא מעביר את זה בבית ספר, גם בהרצליה וגם בבית ספר  

 14מונטיסורי בכפר הירוק. בקיצור, מה שאני מבקשת זה רמת השרון, אנחנו  

 15יש לנו את הילדים בין המוכשרים ביותר במדינה. וזה מראים התוצאות 

 16הגבוהים ביותר. השאיפה שלנו זה   יד הם במקומותשלנו בבגרויות שתמ

 17באמת לפתח כמה שיותר חשיבה מדעית, חשיבה עם חקירה, שישאלו, 

 18שיבדקו, שלא יקבלו כל דבר כמובן מאליו. ולכן, דבר מאוד, מאוד חשוב 

 19כמו לימודי אבולוציה זה דבר שבהחלט יכול לעזור להם לעתיד שלהם וגם 

 20 לעתיד של המדינה שלנו.  

 21ברשותכם. אני שמח על הפלורליזם. אתם יודעים שאני גם נשוי   אני, : מי ברלבמר ר

 22למנהלת בית ספר והלכתי לבדוק את ההצעה שלנו. אני בעד כל הצעה 

 23שמקדמת חקירות והכל. לפי החוק או לפחות לפי מה שאני יודע, משרד  

 24, החליט שלימודי אבולוציה הם חלק מתוכנית 1/6/14 -החינוך כבר ב

 25ח' ומעלה, אלא אם כן הנוהל הזה לא מתקיים  ם החל מכיתות הלימודי

 26 אצלנו בבית הספר.  

 27 לא מתקיים.  :גב' באצ'י אלקובי

 28רגע. אני כן בעד אבל אני חושב, אגב, זה לא נתון לשיקול דעת, כי אני מבין  : מר רמי ברלב
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 1 שזה, 

 2שלא  ,  86  -ץ שלו ממרדונה, אני מערי  86ברור, ברור. אני רוצה שילמדו את    :מר יעקב קורצקי

 3לרמת יעלם הזיכרון ממרדונה. אז אני יכול להביא את הלימודים האלה 

 4 ?השרון

 5 ההשוואה שלך בין מרדונה לאבולוציה? :גב' באצ'י אלקובי

 6 רגע, שמה? לא שמעתי.   : מר רמי ברלב

 7, מרדונה, מונדיאל, במקסיקו. שלא נשכח אותו. כל אחד מה שהוא  86 : מר יעקב קורצקי

 8. פי אלף יותר חשוב מרדונה, נביא רוב, נלמד על רוצה. נביא לפה למליאה

 9מדרווין. מי זה דרווין בכלל? אני המעריץ של מרדונה, אני רוצה שייזכר לעד  

 10 מרדונה.  

 11 ת ממשרד החינוך, אבל מאחר ואנחנו לא נביא מדיניות נפרד : מר רמי ברלב

 12 )מדברים ביחד(  

 13,  2017 - הקרובה, דהיינו ב , קבעה שבתוכנית שנת הלימודים 1/6/16 -ב : מר רמי ברלב

 14ט' ותהיה חלק מתוכנית הלימודים   -תלמד תורת האבולוציה בכיתות ח' ו

 15 בתחום המדעים. זאת אומרת, זה לא מורה יכול להחליט על דעת עצמו.  

 16 ך השתנה שר החינוך והכל השתנה. ואחר כ :גב' באצ'י אלקובי

 17נלמד ונחקור. אבל אני אומר,  קודם כל, אני בעד. זאת אומרת, אני בעד ש : מר רמי ברלב

 18 אם זה חוק, אז צריכים לוודא שהוא מתקיים פה בבית הספר. 

 19אני רוצה קצת להרחיב את הפריזמה מההצעה הזאתי. זה ברור שיש רוב  :מר ירון גדות

 20פלורליסטי בעיר הזאתי וגם במועצה הזאתי של תשעה חברים. פעם חילוני  

 21ייס את הרוב הזה, את התשעה אחרי פעם, מכל מיני סיבות, נכשלים בלג

 22חברי מועצה, בשביל להצביע על הצעות כמו ההצעה הזאתי שמבחינתי היא  

 23הצעה שבשבילה נבחרנו. ויש תירוצים מכל מיני תירוצים שונים. לא 

 24 אבל מרוצים  ממה, נכון, רוני? זאת ההגדרה.   '' איך'' -מהמרוצים ממני,  

 25בואו   ים שלך, שאני יכול לקבל אותם.-"מה" -לא, אל תגזים. יש כמה מה :מר רוני בלקין

 26 ים שלך.  -"מה'' -של ה הספקטרוםנכניס את זה, לא נכניס את זה לכל 

 27ו לא מרוצים  "מה" א - במקרים מסוימים, הטענה היא שלא מרוצים מה :מר ירון גדות

 28''למה'', לא מרוצים  -או מה ''מתי'' -מה. או מה -"איך", בלי קשר ל -מה
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 1אפשר לשבור את הגוש החילוני של התשעה ולא להצביע ובגלל זה בעצם 

 2להצעות שלי ולא להצביע או כן להצביע להצעות שלהם או של הגוש. ופעם  

 3שב שאני רצחתי אחר פעם אנחנו בעצם פוגעים בציבור שבחר בנו. אני לא חו

 4מישהו או הרגתי מישהו.  אני גם לא נאשם במרמה, הפרת אמונים ושוחד. 

 5א פשעתי ולא נאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים. אני  אני לא רצחתי ול

 6גם לא כמו חברי מועצה אחרים פה שהיו, מקלל, צועק על אנשים או בואו  

 7ל מיני דברים  נגיד, לפחות לא מקלל. אני לא השתמשתי בטלאי ובשואה ובכ

 8כאלה ועדיין אתם, חברי הגוש החילוני, כל התשעה, כל השמונה, מחליטים  

 9לקבל אותי ולא להתייחס אליי בהצעות כמו ההצעה הזאת. לנדות אותי ולא  

 10והצעות כמו ההצעה שבעצם ירדה היום מסדר היום, מכל מיני טריקים  

 11להיות חלק פוליטיים, הצעה שמדברת על העמותות של קורצקי שאני אמור  

 12ממנה ולהשתתף בה. מבחינתי זאת בגידה ברצון הבוחר ובגידה בתושבים  

 13שבילכם. היום מוקמת ממשלה שגם נאשמת  ששלחו אותכם והצביעו ב

 14שהיא בגדה ברצון התושבים. מבזבזים כספים, מבזבזים תפקידי שרים, 

 15מעונות, כל מיני דברים כאלה. אבל הם לפחות עושים את זה משיקולים  

 16, קונסטלציה פוליטית כזו או אחרת. אתם אפילו לא עושים את  ייםפוליט

 17על רקע אישי. על רקע אישי אתם זה על רקע פוליטי,  אתם עושים את זה 

 18בעצם גורמים לכל הגוש החילוני, שיש לו רוב מוצק בעיר הזאתי, לא  

 19להצליח להעביר הצעות לסדר, על רקע אישי. וזה לא רקע אישי של חברים 

 20אני לא מתכוון  אן אלא הרקע האישי של החברים שיושבים כאן.  שיושבים כ

 21בציבור שבחר בנו.  לשחק את המשחק הזה. אני לא מתכוון לפגוע

 22 האבולוציה, יש פה חברי מועצה, 

 23 אם אני לא טועה, הציבור שאתה אומר שבחר בכם, הוא בחר בכם.   :גיא קלנר רמ

 24 נכון.  :מר ירון גדות

 25 זה שאתה התפצלת,   :גיא קלנר רמ

 26זה שהתפצלתי, זה בסדר. זה שפוסלים משיקולים פרסונליים אישיים, בן   :מר ירון גדות

 27חלק מהגוש ומביאים את הגוש פעם אחרי פעם להפסד, זה לא אדם, שהוא  

 28 תקין. 
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 1 אני לא מבין.  על מה הוא מדבר? :גיא קלנר רמ

 2אבל אם אתה תומך בזה, מהותית, אז תתמוך בזה. מה זה משנה מי הביא   :מר גיא קלנר

 3לא הבנתי. אם המחויבות שלך היא לנושא וזה עלה על ידי חמישה,   את זה?

 4שמונה ואתה בעד, אל תפר את המחויבות שלך, עזוב את שישה, שבעה או 

 5 . בחב''דעשית את זה  האבולוציה, כי

 6 אז תשמע עוד שניה אם אני תומך או לא תומך. עוד שניה אתה תשמע.   :מר ירון גדות

 7 אני בטוח שאתה תומך נושא הזה, אני קורא עתידות.  :גיא קלנר רמ

 8 אתה עוד שניה תשמע.   :מר ירון גדות

 9 אני יודע שאתה תומך בזה.  :א קלנרמר גי

 10 אוקי.  :מר ירון גדות

 11 אבל אני לא מצליח להבין את הדרמה הזאת שאתה מייצר סביב.   :גיא קלנר רמ

 12 )מדברים ביחד(  

 13 הדרמה היא שמשחקים משחקים במקום לאחד את הגוש הפלורליסטי.   :מר ירון גדות

 14  אתה לא משחק משחקים?  :גיא קלנר רמ

 15במקום לאחר את הגוש הפלורליסטי, כמו שהיה בהצבעה על גן חב"ד   :מר ירון גדות

 16באוגוסט או ספטמבר שעבר. האבולוציה, מבחינתי, אני מאמין באבולוציה  

 17ואני מאמין בתורה של דרווין ורוב חברי המועצה ורוב חברי העיר מאמינים 

 18ותומכים בתורה של דרווין. יש חברים מסוימים, שניים אולי, במועצת  

 19שלא מאמינים בתורה הזאתי. אני לא חושב שצריך לכפות על הבתי   העיר,

 20. אני לא יודע לגבי  םרמב"ספר שלהם דווקא את הלימודים האלה, לא על 

 21אור השחר, אולי אור השחר דווקא כאן. אבל ההוכחה לאבולוציה היא 

 22ובעצם בשביל,   לקואליציהבעצם סיעת רמת השרון החופשית, שנכנסה 

 23הישרדות ושרידות, החליטו להתקפל בפני ראש העיר  מתוך שיקולים של 

 24וכדי בעצם להחזיק את עצמם חיים   בקואליציהוהציר שלו, כדי להישאר 

 25 עד לבחירות הבאות.  

 26 איך זה קשור להצעה הזאת לסדר היום.   :דני לביא רמ

 27 .  האבולוציהזאת  :מר ירון גדות

 28מה שכתבת  אקריא לך? שאניוגם אמרת שאתה לא הומופוב, אתה רוצה  מר דני לביא:
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 1 לי?

 2 ברור שאני לא הומופוב. מה זה קשור?  :ירון גדות רמ

 3  אתה רוצה שאני אקריא לך מה כתבת לי פעם? :מר דני לביא

 4 )מדברים ביחד(  

 5אתה מוכר פה דברים לכל העיר, שאני לא יודע מאיפה הבאת אותם. שלוש   :דני לביא רמ

 6 סטירות היום.  

 7לאבולוציה במועצת העיר. הייתם סיעה פלורליסטית  אתה ההוכחה  :מר ירון גדות

 8 שבצורה חזקה פועלת למען התושבים, 

 9 )מדברים ביחד(  

 10נכנסתם לקואליציה והתחלתם להתקפל פעם אחרי פעם אחרי פעם וזה מה   :מר ירון גדות

 11שקורה. לגבי ההצעה עצמה, אני אצביע בעד, למרות שאחרים עושים  

 12ת של ירון גדות מסיבה פרסונלית, משחקים כאלה של לא להצביע להצעו

 13"איך''. אני   -"מה", בגלל ה -לא להצביע להצעות שהם מאמינים בהם ב

 14חושב שכולם צריכים, רוב מועצת העיר צריכה להצביע בעד   אצביע בעד, אני

 15וכל מיני כדברים כאלה   דיליםעל זה שיש לי  דיברוההצעה הזאתי. 

 16 רסונלית. והפחדות ושקרים, קשקושים. זה רק מסיבה פ

 17א', אני חייב להגיד שאני נגד לכפות על קבוצה שלא מעוניינת בסוג לימוד   :מר רוני בלקין

 18רמב"ם יה את הלימוד הזה. כלומר, אם למשל בבית ספר  מסוים, לכפות על

 19לא מעוניינים ללמד את האבולוציה, אני לא חושב שאנחנו צריכים ברגל 

 20 דים, כל עוד זה נעשה,  גסה לדחוף את זה בכוח לתוך תוכנית הלימו

 21 זה לא ממלכתי.   : גב' באצ'י אלקובי

 22רים ועד ההורים, הסגל ההוראה  לא נעשה, במודע, אם ההו רגע. כל עוד זה :מר רוני בלקין

 23שזה יהיה  םמעונייניוכולי, יתנו את ההחלטה, שהם את הדבר הזה לא 

 24נחנו בתוך. אני חושב שההצעה עצמה לא מבושלת עד הסוף. כי אני חושב שא

 25צריכים להחליט, לא רק את האבולוציה, לראות איזה נושאי ליבה אנחנו 

 26. אני יכול לתת לפחות עוד  שייכנסו כהעשרה לתוכנית הלימודמעוניינים 

 27שלושה חוץ מהאבולוציה שאני חושב שמחבר פה לא מעט מהאנשים שפה. 

 28חקלאות שנעלמו   לימודי, כמו דמוקרטיהכמו לימודי ערבית, כמו לימודי 
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 1מתוכנית הלימוד. ואז מעבירים דבר כזה, למשל, בועדת החינוך שלנו וגם  

 2מ תקצבים את זה בתוך בסיס התקציב של תוכנית החינוך. כמו שאנחנו 

 3מוסיפים שעות או סייעות וכולי, זה נכנס פנימה גם לבסיס התקציב ויש  

 4, הופך להיות לזה גם משהו שמחזיק את זה תקציבית. ואז גם הנושא, מחד

 5שא שהוא, סימנו, אנחנו, מועצת העיר, את הנושאים שחשובים לנו, הגענו  נו

 6עליהם להסכמה והם נכנסו פנימה לתוכנית הלימוד, כי את העיר, רמת 

 7 התקציבי בתוך השרון, הנושאים האלה מעניינים. שמנו לזה גם את הגיבוי 

 8ניין הזה. אני  בסיס התקציב של החינוך ואז זה גם לא דורס בכוח את הע

 9אבולוציה ייכנסו. אני חייב להגיד שהיום הופתעתי כי כשאני  שלימודיעד ב

 10למדתי פעם בבית ספר, זה היה נדיר, כשלא הייתי בים אבל כן היו לימודי  

 11 60אבולוציה. אבל אני כבר בן אדם מבוגר, לא נעים לי להגיד, אני אהיה בן  

 12 וצה.  השנה. אז הופתעתי לגלות שזה איכשהו יצא הח

 13רוני, רק נקודה פה. אני, זה לא מתפקידי לפרט את ה"איך", איך זה  :אלקובי גב' באצ'י

 14 יעשה. מתפקידי להעלות את הנושא ושזה יועבר במועצה.  

 15 לא מתפקידך להעלות הצעות לסדר כשאת בקואליציה, זה לא מתפקידך.   : מר רביד פלד

 16 טוב, אני אתעלם מזה. אני,   :גב' באצ'י אלקובי

 17 דברים ביחד(  )מ

 18לא קשור. אם אנחנו כרגע סיכמנו דברים, תעמדו בדברים שסיכמנו, מפה  :ירון גדות מר

 19 מתחיל הבעיה.  

 20בהזדמנות הזאת, עידן, בוא נבקש אוטונומיה. אם כבר מעלים פה שטויות   :מר יעקב קורצקי

 21כאלה, זה לא חוקי והם מדברים פה חוק, חוק, זה לא חוקי. אתם יודעים  

 22ים ללמד מה שאנחנו רוצים, יש מדינה ויש שזה סתם שטויות. לא יכול

 23חוקים במדינת ישראל. וזה צריך לעבור ואמרו לכם את זה ועדי ההורים. 

 24צריך לעבור דרך אישור של ההורים פה. רגע, שניה, עידן אל תכנס לי  זה

 25שיסכימו, אחרי שזה   מההורים אחוז  75למילים. אתם יודעים שצריך 

 26  40ר השר ואני מאמין שגם, לא היה פה יעבור, אם יעבור. וצריך את אישו

 27שנה שר חינוך, השר פרץ. היו שרי חינוך לכל השנים ותפסיקו לדבר שטויות.  

 28 תם יודעים שזה שטויות. אתם רוצים איזה כותרת. א
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 1 )מדברים ביחד(  

 2 יעקב, יש גבול. אל תגידו שאנחנו אומרים שטויות, זה הכל.  :מר רוני בלקין

 3 . הם יודעים שזה לא חוקי. רוני, רוצים להופיע בכותרת. שטויות  :מר יעקב קורצקי

 4 )מדברים ביחד(  

 5 ה שאני מדבר, אתה יכול לא להסכים.  אתה יכול לא לקבל את מ  :מר רוני בלקין

 6 לא, אני לא דיברתי עליך. אני דיברתי על מה שהיא הציעה.    :מר יעקב קורצקי

 7 טויות''.  אל תגיד ''שטויות'', אתה אומר ''ש :מר עידן למדן

 8 אנחנו מדינה דמוקרטית וכל אחד יכול להביע את,   :גב' באצ'י אלקובי

 9 )מדברים ביחד(  

 10 הוא יכול לחשוב שזה שטויות.  :דובר

 11 )מדברים ביחד(  

 12יש מקומות לעשות את זה, לא פה. זה סתם   תשובות,את קיבלת מהם  :מר יעקב קורצקי

 13כותי להגיד לך שזה  פופוליסטי. זה פופוליסטי. תעלי ממה שאת רוצה וז

 14 זכותך להגיד לך שזה פופוליסטי.   פופוליסטי.

 15  מה אתה העברת פה? :דובר

 16 זכותי.   :מר יעקב קורצקי

 17 , מרדונה? 86שנלמד בבית הספר על שנת  :דובר

 18 ברור.   :מר יעקב קורצקי

 19 אני עכשיו אתחיל לחלק פה ציונים, כל אחד מה הוא אומר.   :דובר

 20חשוב מדרווין הגועל נפש, היה שוכב עם שימפנזה. פי אלף  הרבה יותר :מר יעקב קורצקי

 21 יותר חשוב. 

 22 )מדברים ביחד(  

 23 פי אלף יותר חשוב, שהדבר הכי מסעיר בחיים שלו, זה להרוג ציפור.  :מר יעקב קורצקי

 24 ... כאלה שטויות, באמת.   :גב' באצ'י אלקובי

 25קיימברידג'   אונות? עליו כל ה את רוצה שאני אשלח לך מה אומרים :מר יעקב קורצקי 

 26  וכולם?

 27 )מדברים ביחד(  

 28  על דרווין. הוא האלוהים, דרווין. תגידי לי, את שומעת מה את אומרת? :מר יעקב קורצקי
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 1 כן, אני שומעת.  :גב' באצ'י אלקובי

 2 רוב העולם אומר את זה.   :מר יעקב קורצקי

 3 אתה שומע מה אתה אומר?   :גב' באצ'י אלקובי

 4סיכופת עכשיו, אנחנו נעלה אותו לידע של הילדים ברמת השרון, כל פ :מר יעקב קורצקי

 5 נזהם להם את המח?  

 6 אתה מנסה ... :גב' באצ'י אלקובי

 7   שטויות.אתה מדברת  מר יעקב קורצקי:

 8 אני לא מדברת שטויות.   :גב' באצ'י אלקובי

 9 שטויות בכמויות.  :מר יעקב קורצקי

 10 ואני נותנת כבוד לדברים שלך.  אני ... במה שאני מאמינה  :גב' באצ'י אלקובי

 11 את לא נותנת שום כבוד אם את אומרת,  :מר יעקב קורצקי

 12 אני כן נותנת כבוד.   :גב' באצ'י אלקובי

 13  אם את אומרת את מה שאמרת, לא נותנת כבוד ְלָמה שאני מאמין בו. את   : מר יעקב קורצקי

 14 מזלזלת בזה לחלוטין.  

 15 )מדברים ביחד(  

 16 לחלוטין. את רוצה להשיג כותרת, זה מה שאת רוצה. מזלזלת  :מר יעקב קורצקי

 17 )מדברים ביחד(  

 18 . אני הקראתי לכם מה משרד החינוך קבע.  מתעצבניםאתם סתם  : מר רמי ברלב

 19 , רמי.  מיושםאבל זה לא  :גב' באצ'י אלקובי

 20  )מדברים ביחד(  

 21מה   אני רוצה להתייחס לזה מכמה כיוונים ובקצרה. אחד, הנושא הזה, :מר גיא קלנר

 22לעשות, משקף את אחד הקונפליקטים הכי גדולים שיש בחברה הישראלית 

 23ובמערכת החינוך וזה לגיטימי לעסוק בזה. וזה בוודאי לגיטימי בעיר כמו  

 24רמת השרון וגם דעותיך לגיטימיות, זה בסדר גמור. אבל אין ספק שהנושא  

 25או אחד מההמחשות הכי משמעויות   מהסימפטומיםהוא אחד  הזה

 26עולם שונות שבין דת לתפיסה שרואה את ערך המדע והמחקר   לתפיסות

 27כערך מנוגד או אחר ממה שקיבלנו כצביון דתי ומותר להטיל בזה בספק.  

 28ומדינת ישראל מתחבטת לא מעט במערכת החינוך שלה ובמערכות אחרות 
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 1לנסוע, זה לגיטימי. יש הבדל בין מערכת חינוך   שלה, באיזה נתיב היא רוצה

 2ת דתית, ממלכתית, פתוחה לחלוטין, זה הספקטרום חרדית, ממלכתי

 3שאנחנו רצים עליו. והצעה כזו היא בוודאי לגיטימית להעלאה כי היא באה 

 4ומשקפת תפיסת עולם. ותפיסות עולם זה דבר טוב וויכוח זה דבר טוב ולא 

 5ד. ואני גם מהצד השני מכבד את דעותיך. כי צריך לסתום את הפה לאף אח

 6הו אחר לגמרי והיא לגיטימית והיא גם יושבת  הדעה שלך אומרת מש

 7 בספקטרום. 

 8גיא, נראה לי שזה לא סתם שישבנו בתיכון אלון היום. הבת שלי היא   :יעקב קורצקי מר 

 9בוגרת תיכון אלון. הבן שלי הוא בוגר תיכון אלון. הבת שלי, היום, היום, 

 10מה אתה  ום, למדה בתיכון אלון, היא לומדת בכיתה י' בתיכון אלון, אז הי

 11, שיעבירו את זה לגברת  משרד חינוךאני רק אומר שיש חוק, יש   מנסה?

 12שמנהלת את אגף החינוך אצלנו וזה הכל. ואם יוחלט שרוצים ללמוד 

 13 ברמת השרון,    אבולוציה

 14 )מדברים ביחד(  

 15 ''שטויות'', זה בדיוק העניין. מדברים. בגלל זה לא אומרים  :מר עידן למדן

 16, דמוקרטיה היא מין דבר כזה שלא תמיד אתה שומע את הדברים  חבר'ה : אבי גרובר רמ

 17הכי נעימים. הוא יכול לחשוב, עוד פעם, אני לא אתחיל להיות פה נימוסים  

 18והליכות, אבל אמיתי כאילו, נאמרים פה לפעמים דברים קשים, נאמרו גם 

 19ה נושא שכואב לו והוא יכול להגיד שאתה אומר שטויות.   דברים קשים. ז

 20 ו בהקשר הזה.  זו דעת

 21 ''איך''.  -''מה'' ל -חזרנו להבדל בין ה :מר גיא קלנר

 22 ותספוג את זה.   :דובר

 23 הסגנון ,הסגנון.   :רוני בלקין רמ

 24 , -בסדר. אוקי. אבל הוא חושב ש :דובר

 25 )מדברים ביחד(  

 26אני חושב שהישיבה הזאתי, הייתי בכמה ישיבות וגם ראיתי כמה ישיבות.   : אבי גרובר רמ

 27מדברים ומסיימים להגיד את מה שיש להם. אני רק חושב שאם    אנשים פה

 28יעקב חושב, יאמר לך, אם המילה הכי גרועה שנאמרה פה זה ''אתה מדבר  
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 1שטויות'', אז אתה יודע משהו? שזאת תהיה המילה הכי גרועה שתאמר  

 2הוא אמר ''שטויות''. בואו לא נהיה  הזה אי פעם, אוקי? שולחןלמסביב 

 3 קשה, גיא, סליחה.  כאלה רגישים, בב

 4 זה לא, זה צורת דיון.   :מר עידן למדן

 5מה שמותר לרשות מקומית   במסגרתאני חושב שלגיטימי לחלוטין, כמובן  :מר גיא קלנר

 6לעשות ומה שהחוק מאפשר, אבל אנחנו מתגברים את מערכות החינוך 

 7שלנו, מיסודי ועד תיכון, בהעצמות שאנחנו רוצים להעצים אותם או  

 8וספים. לגיטימי לשאול את השאלה, האם זה עולם תוכן שאנחנו  בתכנים נ

 9לגיטימי לשאול. לגיטימי. לפחות   רוצים לתגבר בו את מערכת החינוך שלנו?

 10מה התוצאה של השאלה הזו, צריך לדבר על זה. מה מותר, מה אסור, האם 

 11יש נושאים נוספים או אין. ולכן אני חושב שברמת להעלות את הסוגיה הזו  

 12היום, להגיד שבהכרח היא שווה דיון ולפתוח את הצוהר הזה, אני לסדר 

 13הוא משמעותי  בעד. אני חושב שבמסגרת המה והאיך, כן, לפעמים האיך 

 14בהקשר הזה. אני חושב שבתוך מוסדות של עירייה, יש לנו כמה וכמה  

 15פורומים שדנים בנושאים שונים. יש ועדת חינוך, בהחלט. זו פלטפורמה  

 16עית ורצינית. אני חושב שהיא המקום לדון בזה ולהחזיר  רלוונטית, מקצו

 17נכונה.  את זה. אני חושב שהפעולה שנעשתה פה במועצה, היא נכונה, היא 

 18, אם זה לא היה  ועדת החינוךאת שתחייב כי היא מעלה לסדר היום סוגיה 

 19הזה נעשתה עבודה מצוינת. אם אנחנו   ועל הבסיסקורה אחרת, מלדון בזה.  

 20   מדברים על זה,

 21 ... : מר רביד פלד

 22 רביד, זאת דעתי.   :מר גיא קלנר

 23   ישר לועדת חינוך. לא, היא יכלה להעלות את זה  : מר רביד פלד

 24יכול להיות, לא יודע. היא חברת מועצה, בחרה לעשות את זה פה. גם אני  :מר גיא קלנר

 25כשאני מעלה וגם אתה כשאתה מעלה ואנשים אחרים לא כל דבר אנחנו 

 26, שמים אותה על סדר היום, מפה זה מחלחל  סוגיהו לוקחים בודקים. אנחנ

 27או לועדות או להחלטות אחרות. זה לגיטימי. אנחנו לא חיים בתוך  למטה 

 28לגיטימית, זו   אג'נדה, חיים את החיים. זו הסוגיה שהיא הציגה, זו בועה
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 1אג'נדה שבוודאי שווה דיון. מה התרגום שלה, כי זה היה חסר לי בהצעה 

 2שתגיד,   ועדת חינוךי חושב שבגלל זה, זה חייב להיכנס לתוך ולכן גם אנ

 3ם אוקי, אנחנו בעד. אגב, גם מה שרוני אמר. אני חושב שיש לנו עוד נושאי

 4שאנחנו צריכים לחזק את מערכת החינוך אבל אני שם את זה רגע בצד. מה 

 5החטיבות?  זה אומר בפועל? האם אני מחזק את מערכת החינוך היסודי?

 6אולי ניקח את הנושאים האלה, יהיו לנו ארבעה  כל הרצף? התיכונים?

 7חלק בתיכון. יש פה המון   טיבה,חנושאי ליבה, חלק מהיסודי, חלק מה

 8 צריך לעשות, גם תקציבית, גם תוכנית, שאני מאוד בעדה.  עבודה ש

 9אנשי מקצוע צריך לעשות את זה, אנשי החינוך עצמם צריכים לעשות את    :גב' באצ'י אלקובי

 10את זה בשטח זה אנשי   שמיישם אני נותנת את ההצהרה המלאה. מי  זה. 

 11החינוך שהם יודעים איך להכניס את התכנים האלה. אני לא יכולה להגיד  

 12להם ''אני דורשת שתעשו ככה וככה וככה''. בשביל זה יש אנשי חינוך. שהם  

 13 יכתבו את התוכנית לימודית מוגדרת בדיוק.  

 14סק בעצמנו,  מיתי, חברי המועצה. אני מציע שפחות נתעומשפט אחרון, לע :מר גיא קלנר

 15חברי הטובים. כל פעם זה איכשהו מגיע חזרה אלינו. הגוש והקואליציה  

 16, לא מעניין, משעמם, בואו נתקדם. אם אנשים יש להם והאופוזיציה

 17שהם מאמינים בהם, שיצביעו בעד או נגד. אם מישהו אחר העלה  אג'נדות

 18הולך בעד או נגד. לתת תיאור שלם על מה אני  את זה לסדר היום, תצביעו

 19לא מעניין, זה לא   זהלעשות, כמישהו אמר לי כך והתנהג כלפי אחרת, 

 20ציבורי. אם יש אג'נדה שאתה מזדהה איתה, לך איתה. אם לא, לא. הרבה 

 21פעמים עולות פה הצעות שאני לא שותף להם בחתימה ואני מזדהה איתם  

 22וזו הזכות שניתן לי ברמה  כחבר מועצהבהצבעה, כי זה הכוח שניתן לי 

 23 באגו האישי שלנו. תודה.  ולאבמהות נתעסק יבורית. בואו הצ

 24 נראה לי שאני היחיד שעושה את זה אבל.   :מר ירון גדות

 25משפט אחד, כדי לא לחזור על כל הדברים שנאמרו. אבל זה   רק אני רוצה :מר עידן למדן

 26ערכת החינוך כמעט כל נושא  בעיקר מתייחס אליך, רמי. יושבים היום במ

 27ונזרוק, החל מחינוך מיני וכלה בכבוד לאישה כדי שלמנוע  שניקח ונגיד 

 28ודרך ציור וכל דבר, כמעט לכל נושא במשרד החינוך, הוא   אלימות,מקרי 
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 1מופיע, רשום כבעל ערך. הדבר הזה בפועל לא מיושם ונתון הרבה פעמים או  

 2לא משהו ערכי, עם ערך חינוכי  '',Vשעושים משהו רק כדי להגיד ''עשינו 

 3שמשפיע בסופו של דבר. או שהוא בכלל לא מיושם כי יש מגוון   חטווארוך 

 4דרכים ונושאים. ולכן, טוב שההצעה הזאת קיימת. אנחנו כן צריכים לדעת 

 5ולהנחות אצלנו האם זה בגיל גן, האם זה תיכון, האם זה מהחטיבה ועד 

 6יזשהי תוכנית שרשומה במשרד  התיכון. אבל לא להסתפק בזה שקיימת א

 7אחד לא בפועל דואג לה. כל היתר הוא נאמר אז אני לא רוצה  החינוך ואף 

 8 לחזור. 

 9יעקב, המילה ''שטויות'', לדעתי, לא הייתה במקום. אם אתה מכנה משהו  : ד"ר צחי שריב

 10לקרוא גם ְלָמה שמישהו אחר מאמין בו ''שטויות'', זה נותן לגיטימציה 

 11 אולי ''שטויות''. שאתה מאמין בו 

 12 זה מה שהוא מרגיש שעושים.  : מר אבי גרובר

 13פתחה   ובאצ'י  אף אחד לא דיבר על האמונה שלו ומכבדים את האמונה שלו   : ד"ר צחי שריב

 14בזה ואמרה שמכבדים את האמונה של בני אדם אחרים. ולגבי ''רוב'' אז יש 

 15הם לא רואים  אנשים. הרוב הגדול מ  ימיליארדעל פני הכדור הזה חיים כמה  

 16 .  את הדברים בדיוק כמוך

 17 הרוב הגדול לא מאמין באלוהים.   :דובר

 18אין ספק, זה לא עובדה שאפשר לערער עליה.  רוני דיבר על כפיה. בוודאי   : ד"ר צחי שריב

 19שלא רוצים לכפות על אף אחד דבר אחר. אבל התכנים האלה שאנחנו 

 20החינוך בגלל כפיה.  מדברים עליהם, התכנים של אבולוציה, יצאו ממערכת 

 21שלו, הוציא אותם מתוכנית הלימודים  לאמונותהתאים מישהו, שזה לא 

 22ילדים שלנו לא ילמדו אותנו, וזאת גם כפיה. כי במקומות אחרים, ודאג שה

 23בעולם, זאת טריוויה, זה ברור לגמרי שלומדים את הדברים האלה, שהם 

 24חנו יושבים פה  חלק מהבסיס המדעי לטיעון שלנו. אבולוציה, הסיבה שאנ

 25. גם הוירוס הזה, באבולוציהעכשיו, ככה, בגלל הקורונה, קשורה גם היא 

 26שנה ולא היה   5700על החיים של כולנו, הוא לא היה קיים לפני שמשפיע 

 27קיים גם לפני שנתיים. הוא התפתח בצורה אבולוציונית, שנה שעברה ודילג  

 28את החיים. עבר  לבני אדם ושינה את העולם, שינה לכולנו מבעלי חיים
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 1מוטציה כזאת שתראו מה זה עשה לכולנו. ואיך אפשר להגיד שמונעים 

 2ידע הזה, את ההבנה של זה. כולנו חייבים לילדים שלנו את מילדים את ה

 3הזכות להיות חשופים למידע הזה ולהבין את זה. איך עושים את זה, בתוך 

 4דברת, מה  פה באמת אני אשמח לשמוע את  האילוצים של מערכת החינוך?

 5היא חושבת ומה היא מציעה. אין שום כוונה להתערב למערבת הזאת, יש 

 6יש אנשים שזה תפקידם וזו מלאכתם וזה לא התיק שלנו,  שם אנשי מקצוע ו

 7אנחנו רק חושבים שהנושא הזה הוא חשוב ומגיע לילדים שלנו, בעיר כמו  

 8שלה  במערכת החינוך, שהילדים בארץרמת השרון, שהיא מבין המובילות 

 9את מערכת החינוך עם הידע הזה, שהוא ידע בסיסי שיאפשר להם   ויסיימ

 10ה גבוהה בכל העולם ובלעדיו הם יהיו בעמדת להיכנס למוסדות השכל

 11 נחיתות. 

 12טוענים פה שתלמידים במערכת החינוך שלנו צריכים להכיר את תורת   :מר מיכאל דורון

 13צורה מורכבת האבולוציה. אני לא מצפה מהם ללמוד אותה לעומק, ב

 14שמצריכה הרבה שעות לימוד אבל הם צריכים להכיר אותה, לטעמי, בשני  

 15דרכים. הם צריכים להכיר את התורה הזאת מהמבט המדעי. לדעת, להכיר 

 16תורה להבנה של תהליכים בהתפתחות  המינים. וגם את  את התרומה של ה

 17יב  הנדבך הערכי, ההיסטורי, שנראה לי חשוב לא פחות. זה הפולמוס סב

 18, הויכוח עם הכנסייה, הרדיפה, חוסר סובלנות, חוסר  19 - התורה במאה ה

 19קבלה של התורה המדעית, משום שהיא התנגשה עם האמונה. אבל אני  

 20, הגדוליםבתורת האבולוציה מכל המדעים    תוהה מדוע אתם רוצים לעסוק

 21, אתם מעלים את זה כאן ואתם רוצים  שרמת השרוןהרחבים, אתם רוצים 

 22תעסוק בזה. אני שואל את עצמי מה עם חוקי קפלר? מה עם ון שרמת השר

 23אולי עקרון האנטרופיה שהבן שלי לימד אותי  חוקי התרמודינמיקה?

 24שם, כדור הארץ ייעלם, לא שבסופו של דבר, עם עקרון האנטרופיה ייו

 25אלא משום שהשמש תכבה. אני חושב שזה משפיע על חיינו   ,כאבולוציה

 26 ל, האם אני, בצורה מאוד מהותית. למש

 27 זה לא יקרה בקדנציה הזאת.  : ד"ר צחי שריב

 28 אבל אולי אפשר להעלות את זה הצעה לסדר בישיבה הבאה.  : מר רמי ברלב
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 1 אני יודע.  :מר מיכאל דורון

 2 ם ביחד(  )מדברי

 3 כל אחד יעלה הצעות כאלה, למה רק את דרווין שהוא ידוע כפסיכופת? :מר יעקב קורצקי

 4 דונלד טרמפ, שאין שום בעיה עם אפקט החממה.  או   :מר מיכאל דורון

 5 גם עם הקורונה הוא חשב שאין שום בעיה.  :גב' באצ'י אלקובי

 6... האלה הם ... והם הרבה יותר משמעותיים שמהווים בסיס -רוב ה :מר מיכאל דורון

 7לפיזיקה הקלסית, חוקי ניוטון, שאני עושה למשל את הדבר הזה, אני 

 8אני יכול להדגים לכם עוד חוקים אחרים של מפעיל את החוק השלישי ו

 9ניוטון. זה חוקים שאני חושב שהייתי שמח שתלמידים ברמת השרון יבינו  

 10הרבה יותר משמעותיים לחיי היומיום שלנו. ואני קראתי את   אותם כי הם 

 11מה שאת כתבת לגבי הקשר בין מה שאומר כאן צחי לגבי הקשר בין  

 12- ראה לי הרבה יותר מרחיק לכת והאבולוציה לבין הקורונה. אבל זה נ

farfetched   13להבנה של האזרח הפשוט מאשר את חוקי ניוטון. עכשיו, אני 

 14ום שבחוקי ניוטון אין הזדמנות להציג עמדה שואל אם כן, למה. מש

 15 לעומתית לדתיים שבפניכם. 

 16 .  בפיזיקהאבל לומדים את זה  :גב' באצ'י אלקובי

 17 בהצעה שלך עם ספר בראשית, סיפור הבריאה.  ולא במקרה את פתחת :מר מיכאל דורון

 18 אבל את חוקי ניוטון לומדים.  : ' צחי שריבדר

 19 ומדים בפיזיקה.  מה שציינת, ל :גב' באצ'י אלקובי

 20 זה בשביל להוציא עין.  ךמהתנ"לא, הוא אומר שזה שציטטת  ירון גדות: רמ

 21 לא, אבל הוא אומר ניוטון. לומדים.  :גב' באצ'י אלקובי

 22 ביחד(  )מדברים 

 23 שכולנו נבראנו בשישה ימים על ידי אלוהים.  :מר מיכאל דורון

 24 זה לא נכון.   :דובר

 25 לא. תשים לב למשפט אחרי זה שציינתי.  :גב' באצ'י אלקובי

 26 )מדברים ביחד(  

 27אתם יודעים שאין למועצת העיר סמכות להיכנס לספרי הלימוד. אתם עוד   :מר מיכאל דורון

 28עתם קודם את רמי ברלב בנושא חוזר  מעט תשמעו את דברת, אתם שמ
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 1אתם רוצים הצהרה דקלרטיבית. אתם רוצים   מנכ''ל. אבל מה אתם רוצים?

 2 לעיר שאתם בעלי הבית, שאנחנו, החילוניים, בעלי הבית.  להראות

 3לא. אנחנו רוצים שילמדו את הילדים שלנו את האמת המדעית שכל  : ר' צחי שריבד

 4 המדענים מסכימים עליה.  

 5 אם אתה רוצה את זה, אם אתה רוצה, יש דרכים להגיע לזה.   :דורון מר מיכאל

 6 לא רוצה את זה.  שר החינוךגם אם  : ' צחי שריבדר

 7אז אני אגיד לך, תיכף, אוקי, מה אני חושב על זה וגם דברת תאמר. אם זו   :מר מיכאל דורון

 8זה לא   לא הכוונה שלך באמת, אז רק כוונה שלכם לחזק את המדעים, נכון?

 9הצעה שלך. אתה לא אומר ''אני רוצה לחזק את המדעים''. אתה אומר ה

 10דווקא את דרווין, את תורת  שאתה רוצה לחזק, שאתה רוצה ללמד

 11האבולוציה. ואני חושב כמוכם שצריך לחזק את המדעים, שצריך לחזק 

 12פיזיקה ומתמטיקה, ביולוגיה ומחשבים וזה קרוב אליי, דרך אגב, כי יש לי 

 13דוקטורט בביולוגיה, בסטנפורד. והבן השני שלי עושה   בן אחד שמסיים

 14שלו   BA -הוא עושה את שלו והוא לומד כאן באלון. ה BA -העכשיו את 

 15 בפיזיקה. אז פשוט נתעורר בי הספק לגבי הכנות של הכוונות שלכם.  

 16 אפשר לדון בעניין בלי תיאוריות קונספירציה?  למה? : ' צחי שריבדר

 17יד לך למה. אני שואל את עצמי מדוע אתם לא לקחתם את תיק  אני אג :מר מיכאל דורון

 18   הייתה לכם הזדמנות, הציעו לכם. החינוך?

 19 , -כי ... רק נסגר ב :גב' באצ'י אלקובי

 20 תנו לי לסיים.  :מר מיכאל דורון

 21 אהה, אתה לא רוצה. אתה שואל ואתה לא רוצה שנענה לך? :גב' באצ'י אלקובי

 22רית, יש לי תשובה. אתם ויתרתם על השתדלות כנה ואמיתית זו שאלה רטו  :מר מיכאל דורון

 23להשפיע במדיניות החינוך ועכשיו אתם רואים כמה עבודה יש בחינוך. 

 24 עכשיו אתם רוצים שישמעו מה אומר על זה יאיר נתניהו, לפני כמה ימים.  

 25 למה?  : ' צחי שריבדר

 26 אני אגיד לכם למה.  :מר מיכאל דורון

 27 לא הבנתי.   למה אותו? :רגיא קלנ רמ

 28 אני אגיד לך.  :מר מיכאל דורון
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 1  למה? :גיא קלנר רמ

 2 אם תשמע אותי עד הסוף, אתה תבין למה.  :מר מיכאל דורון

 3 יאיר נתניהו.   :גיא קלנר רמ

 4הוא אומר   מה אומר יאיר נתניהו? בחינוך יש הרבה עבודה. מוכר לכם?  : מר מיכאל דורון

 5יו שיוציא מתוכנית הלימודים  , אבא שלי התחנן אלשר החינוךכשבנט היה 

 6 את מחמוד דרוויש, בבגרות לספרות. בנט לא הסכים. 

 7 כל הכבוד.  :גב' באצ'י אלקובי

 8, הוא לא הכניס את מרד גטו וורשה, את  האצ"להוא לא הכניס את מורשת    :מר מיכאל דורון

 9. ופתאום, לידכם, בנט מתגלה כאדם ליברלי יותר. כי הוא החליט אלטלנה

 10נס לספרי הלימוד. מה אתם הייתם אומרים אם בנט כן היה שהוא לא נכ

 11  נכנס לרזולוציה כזאת?

 12 )מדברים ביחד(  

 13 ,  -לימוד. בתקופה שלו הכניסו את ה הוא נכנס לספרי ה :מר ירון גדות

 14מה הייתם אומרים אם מועצת העיר בעיריית בית שמש הייתה מצביעה   :מר מיכאל דורון

 15 את עמדתו של,   בעד לימודי נבואה והייתה מאמצת

 16 שר החינוך אמר את זה.   : ד"ר צחי שריב

 17 השר פרץ, ללמוד נבואה.   :מר מיכאל דורון

 18 שר החינוך אמר שיהיו בתי ספר לנבואה פה.   : ד"ר צחי שריב

 19 אנחנו, הפוליטיקאים,  :מר מיכאל דורון

 20 , ככל שאנחנו יכולים.  אז היינו מתנגדים לזה :מר גיא קלנר

 21ים להתוות מדיניות כללית, זה התפקיד שלנו, לא להיכנס לרזולוציה יכול :מר מיכאל דורון

 22תר טוב, מחשבים, בטח.  כזאת. לחזק מדעים, כן. לתגבר מתמטיקה, כן. יו

 23אבל אסור לנו להיכנס לספרי הלימוד. כי היום זה אנחנו, מחר זה מישהו 

 24 אחר. ולכן, אני בעד לימודי אבולוציה ואני אצביע נגד ההצעה שלך.  

 25  הם הצביעו על להיכנס לספרי הלימוד? :יא קלנרג רמ

 26, כשהכניסו את התקנה הזאת, בנט היה  2016 -מיכאל, אם כבר אמרת, ב  : ד"ר צחי שריב

 27 שר החינוך. 

 28 אבל לא מיישמים את זה.   :גב' באצ'י אלקובי
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 1הלימוד. בנט נכנס לספרי   לספריאבל אנחנו הצענו את ההצעה, בגלל שנכנסו   : ' צחי שריבדר

 2 מוד והוציא את האבולוציה. הלי

 3 ך. קח את תיק החינוך ותעשה מה שאתה רוצה.  אז קח את תיק החינו :מר ירון גדות

 4 לא הבנתי. מיכאל, אתה מציע שילמדו יותר פיזיקה ופחות ביולוגיה? : ' צחי שריבדר

 5 אבולוציה זה הבסיס זה למדעי החיים. אין ללמוד את מדעי החיים בלי זה. 

 6וך מדיניות אני מציע, יש לנו אגף חינוך, אנחנו יכולים להתוות לאגף החינ :מר מיכאל דורון

 7כללית ולהגיד, כמו שבנט אמר בשעתו, אני רוצה חמש יחידות מתמטיקה.  

 8 הוא לא נכנס לשאלה אם ילמדו חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, 

 9 הוא גם אמר שלימודי יהדות יותר חשובים ממתמטיקה.  :מר עידן למדן

 10 אז הוא אמר.  :אל דורוןמר מיכ

 11 תרבות יהודית. והוא הכניס את התכנים של זהות יהודית לבתי הספר.  :גב' באצ'י אלקובי

 12 )מדברים ביחד(  

 13, כשהוא היה שר חינוך, הוא 2014 -אני אומר לך שדווקא בנט, כשרחי, ב : מר רמי ברלב

 14 הכניס את לימודי האבולוציה.  

 15 הוא לא הכניס.  :גב' באצ'י אלקובי

 16 אני הקראתי לכם.    : מר רמי ברלב

 17 יחד(  )מדברים ב

 18 אבל יש פה מחזיקת תיק חינוך, אולי היא,   :גיא קלנר רמ

 19 )מדברים ביחד(  

 20 הדיון של פוליטיקאים בספרי הלימוד, הוא דיון לא מקובל.   :מיכאל דורון רמ

 21 הם לא ביקשו להיכנס לספרי הלימוד.  :מר גיא קלנר

 22 חד משמעית.  : אבי גרובר רמ

 23 הלימוד.  לספריהם לא ביקשו להיכנס  :גיא קלנר רמ

 24 )מדברים ביחד(  

 25  שאני אקריא לך את ההצעה? :דובר

 26אומר רמי ברלב שבנט מאשר את זה? אז בואו, ניתן לזה   בנט מאשר את זה? :מר עידן למדן

 27 יותר תוכן, ניתן לזה עוד קצת שעות. 

 28 )מדברים ביחד(  
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 1באמצע כי השעה עשר ועד עכשיו לא   לי ושלא תפריע קודם כל אני מבקשת : גב' דברת וייזר

 2דיברתי. קודם כל להוציא את העוקץ, כדי שבאמת לא תפריעו לי באמצע,  

 3שהי הצעה. אבל למרות שאני  ואני אגיד שבסיום הדברים שלי אני אציע איז

 4אציע הצעה, אני ממש מבקשת שתקשיבו, כי מה שלי מאוד מפריע זה בעצם  

 5שהוא יוצא  ים כאן שבעצם נראה לי  בנו וגם שיושב  השיש פה קהל רחב שצופ

 6שהי הרגשה שאנחנו לא מקדמים את לימודי המדעים, שיש לנו ומפה באיז

 7שהי התנגדות בסיסית לנושא הזה וזה כואב לי שהמסר המוטעה הזה ואיז

 8יעבור. אז אני חייבת להגיד  שאחד הדברים הראשונים שנלחמתי עליהם  

 9ץ, היה בדיוק תקצוב של  כדי כמעט פיצו עד בתחילת השנה הזאת בתקציב,

 10, לתוכנית  2020כמעט חצי מיליון שקל שהתעקשתי להכניס השנה לתקציב 

 11בשיתוף הטכניון, ללימודי העשרה של לימודי רובוטיקה, מדעים, הנדסה  

 12. והיא בעצם ה Ytechשקוראים לה  תוכניתומתמטיקה, בשיתוף הטכניון, 

 13ד' עד ו' בכל בתי   מד בעצם בשכבותהילהזה ול 1/9 -ולכת להתחיל כבר ב

 14הספר היסודיים. הנושא הזה הוא חשוב לי מאוד לא רק בגלל שאני בעצמי 

 15בוגרת בגרות ריאלית אלא כי אני באמת מאמינה בזה וזה משהו שאני  

 16שהוא מאוד, מאוד חשוב שאנחנו נכוון את התלמידים שלנו ואת  חושבת

 17כל ההיבטים  בתחום הזה, על  יע  מדעים ובאמת להשק  ללימודיהילדים שלנו  

 18שלו. כדי לתת איזשהי סקירה, מה בעצם נעשה וקצת כואב לי שיש פה 

 19איזשהי קונספציה שלא נעשה בעצם בבתי הספר שלנו. אז מה נעשה בתחום 

 20  הזה?

 21 מישהו טען את זה?   : ר' צחי שריבד

 22ות. לא אמרתי מירכי היו כאן אלתת סקירה  רגע, אני אחר כך, אני רק רוצה   : גב' דברת וייזר

 23שטענתם, אני אומרת שהיו כאן כל מיני אמירות. אז קודם כל, לימודי  

 24אבולוציה בתוכנית הלימודים בבתי הספר, בתיכונים שלנו, באלון  

 25וברודברג, נלמד נושא האבולוציה כחלק מתוכנית הלימודים בביולוגיה 

 26וע נושא גם במקצמורחב וכחלק מנושא אקולוגיה. ברודברג מתייחסים ל

 27. בשתי החטיבות שלנו, תיאורית האבולוציה היא לא נלמדת הביוטכנולוגיה

 28אומנם כנושא בפני עצמו אלא כחלק מתוכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה.  
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 1ניתן להתייחס לתהליכים אבולוציוניים ברמת האזכור בנושאים של מגוון 

 2, מודכל ספרי הלי  המינים והתאמות לסביבה. ואני ממש הלכתי ובדקתי את

 3בכיתה ט' התוכנית כוללת עיסוק נרחב בתורשה מכיתה א' עד כיתה י"ב. 

 4וברביה מינית ובהמשך אחר כך גם באבולוציה. בכיתות המדעיות שלנו, גם  

 5בחטיבה בקלמן וגם בחטיבה באלומים, הבן שלי הוא היום תלמיד פה  

 6זה איתו,  בסייבר אבל הוא למד בכיתה המדעית אז אני ממש חוויתי את

 7ומעמיקה לאורך כל שלושת השנים   רחבה מאודהזה נלמד בצורה  ושאהנ

 8שלהם בחטיבות, אני מדברת על הכיתות המדעיות. בבתי הספר היסודיים,  

 9מוזכר הנושא במסגרת לימודי המדעים ובספר של כיתה ו' יש התייחסות  

 10ספציפית לדרווין. כמו כן יש התייחסות לשנות קיום העולם בתוכנית  

 11אפריקאי  -פיה של כיתה ו' וכיתה ד', בנושא השבר הסוריוגרהלימודים בגא

 12  ובלימודים אודות הופעת הקאוסט, זה מערת הנטיפים. יש איזשהו דו"ח 

 13אם אתם מכירים אותו, דו"ח מלשכת המדען הראשי   שאני לא יודעת 

 14פרסמו אותו, על הוראת אבולוציה בתוכנית הלימודים הרשמית בישראל 

 15, דו"ח מאוד  2015דוקטור איתי אשר, בינואר די ח שבוצע על י ובעולם, דו"

 16מקיף שבעצם משווה וסוקר את מקומה של תורת האבולוציה בתוכנית  

 17, בהשוואה לתוכנית לימודים מקבילה  בישראלהלימודים המחייבת 

 18במדינות נבחרות בעולם. והוא ממש משווה כאן מדינה, מדינה. ובעצם חלק  

 19, אם תרצו, שרק בשתי  זה וכל לפרסם את מהמסקנות, אחר כך אני א

 20מדינות, פינלנד ואוקראינה, יש התייחסות מפורשת למוצא האדם בתוכנית 

 21דומה   בישראל,  בחטיבת הבינייםהלימודים. ותוכנית הלימודים העדכנית 

 22לנושא. זאת   שהתייחסו המדינותבהתייחסות שלה לאבולוציה לרוב 

 23 אומרת, גם משהו שהיה לי חשוב להגיד.  

 24 וצא האדם? מ : ' צחי שריבדר

 25 )מדברים ביחד(  

 26לא. רשום פה ככה, בסופו של הדו"ח, מהסקירה הזאת עולה כי בתוכנית   : גב' דברת וייזר

 27הלימודים הרשמית בישראל ישנו ביטוי לתורת האבולוציה, הן בתוכנית  

 28הלימודים החדשה, החדשה שאתה התייחסת אליה, רמי, המחייבת את כל 
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 1פרק מקצוע בחירה, בחטיבה העליונה.  ן בוה ות הבינייםבחטיבהתלמידים 

 2יחד עם זאת אני רוצה להגיד, אני מקדמת בברכה הכנסה של כל תוכנית  

 3לימודים שאנחנו באמת נבחר לתקצב אותה, נוכל להעשיר את הלימודים  

 4של הילדים והתלמידים שלנו אבל אני ממש מבקשת שזה ייעשה בצורה  

 5לא אכנס ולא אחזור על  ני אני חושבת, א המתבקשת.ובפרוצדורה חוקית 

 6האמירות כאלה ואחרות. אני מבינה את הרמה הדקלרטיבית אבל מאוד  

 7חשוב שאנחנו באמת נעשה את זה כמו ש צריך ולכן אני רק רוצה לתת לכם  

 8שהי סקירה. כל הנושא של תוכנית לימודים משלימה, יש התייחסות  ואיז

 9ר מנכ''ל משרד בחוזו 6, סעיף 'גתשי'מאוד מפורשת בחוק חינוך ממלכתי, 

 10, שמפרט את ההליך. והוא בעצם, אני לא אלאה  13, סעיף תשס''גהחינוך, 

 11אותכם, אני לא אכנס לזה, כי אין צורך אבל יש איזשהו הליך מאוד  

 12פרוצדורלי שחשוב שאנחנו ניתן לו ביטוי שבעצם בא ואומר, חשוב מאוד  

 13רב ר בקייב לקיים סקלשמוע את עמדתם של ההורים בתהליך והוא מח

 14ההורים, ברמה כיתתית וצריך איזשהו רוב מסוים כדי באמת להכניס  

 15ולקבוע תוכנית לימודים שהיא משלימה לתוכנית הזאת. אם אנחנו רוצים  

 16לעבות אותה ואני מבינה שאנחנו רוצים לעבות את התוכנית, מעבר ְלָמה 

 17הספר   שסקרתי. ואותה הסכמה פר כיתה עוברת אחר כך למנהלת בית

 18ולמשרד החינוך  זה לראש האגף וזה עובר למנהלת המחוז  ה אתשמעביר

 19באמת כדי לאשר את זה, כשיש איזשהו תהליך מוסדר. לכן מה שאני מציעה 

 20ועדת לעשות זה שאנחנו כבר נקבע תאריך בשבועיים הקרובים לקיום של 

 21  , בהשתתפות ההורים והנהגת ההורים ומאוד, מאוד חשוב, היה לי גם חינוך

 22ם יושב ראש ועד ההורים, עם הנהגה יישובית. מאוד ות עשיחות מקדימ

 23חשוב לתת להם את המקום הזה ולתת להם את הבמה. כי זה באמת 

 24המקום שלהם וגם כשאני הייתי יושב ראש ועד הורים יישובי ורצינו לשנות  

 25דברים בתוכנית הלימודים אנחנו באמת השתמשנו באותו חוזר מנכ''ל  

 26באמת סקרים בתוך בתי הספר. כשבאמת  כנו נוך יסוד וערובאותו חוק חי

 27נתנו אפשרות לרוב להחליט מה הוא רוצה לעשות ולא לכפות את דעתנו על  

 28ועדת  , שאנחנו נקבל פה החלטה לכונן את באצ'יהרוב. ואני באמת מציעה, 
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 1, אפילו עכשיו אנחנו יכולות לקבוע ביומן, גם את חברה שם,  החינוך

 2סקירה מאוד מעמיקה של ראש  תוך ולבצע באמת  בשבועיים הקרובים.

 3האגף, כדי שתוכל לתת לנו סקירה באמת מעמיקה, מה בכל זאת כן נעשה  

 4כי אני קצת בדקתי, באמת ישבתי עם הספרים מלמעלה אבל אם אנחנו  

 5, היא תוכל לתת לנו סקירה רחבה. אנחנו  deep intoרוצים ממש להיכנס 

 6ובדת ונבקש מהם  ד מכנשתף את הנהגת ההורים שיושבים שם, נציגות מאו 

 7שאנחנו אחר כך נצטרך לתת לבצע את התהליך הזה בצורה נכונה וחוקית. 

 8את הדעת או שאולי ניתן עכשיו את הדעת האם אנחנו מבקשים שהתוכנית 

 9די או בכספי הורים מתלן מיועד.  הזאת תמומן מכספי רשות בתקציב יעו

 10 ואני מציעה שבאמת נעשה את זה בדרך הזו.  

 11נו לא הייתה שום הצעה שההורים יצטרכו לשלם על לימוד של דבר  ל : בד"ר צחי שרי

 12. היסטוריהאלמנטרי, כמו שהם לא משלמים על לימודי חשבון או תורה או  

 13ך לשאת בנטל  זה צריך להיות במסגרת תוכנית הלימודים. לא ההורים צרי

 14הזה של ללמד דברים אלמנטריים את הילדים. ההצעה הזאת לעשות דיון  

 15היא מקובלת, לפחות עליי, לא יודע מה עם החברים.   חינוך ועדתבמעמיק 

 16 , בועדת חינוךאם מותר לכם להזמין אנשים שהם לא חברים 

 17קודם כל, הועדה שלי היא ועדה פתוחה. דרך אגב, שהיא פתוחה לכולם  : גב' דברת וייזר

 18 והיא גם משודרת בלייב.  

 19 אז אני אשמח גם להגיע.   : ד"ר צחי שריב

 20אז לפני שאני אעמיד את זה להצבעה, גם אני חשבתי. אומנם לא דיברנו על   : ברמר אבי גרו

 21ני שבאמת אני  זה בדיוק לפני היום, אבל דיברנו על זה כמה פעמים בעבר. לפ

 22לדיון מסודר אני רוצה להגיד כמה  לועדת החינוךכן אציע להעביר את זה 

 23ן תיאר רווימשפטים, בכל זאת ראש העיר. אחד, אני לא חושב שיש ספק שד

 24נאמנה תהליכים בסיסיים בטבע. אני חושב שכל אחד עם הדעות שלו ואני  

 25, ידעו ליישב כאילו בפרסי נובליודע שגם אנשים דתיים, אנשים שאפילו זכו  

 26סתירה שיש בין מה שדרווין תיאר, ההתפתחות הזאת של מינים,  

 27יים האבולוציה, כל מה שקורה לבין קיומו של אל שברא ועשה. ולפי הדת

 28זה חלק מהתכונות, כשהוא ברא את היצורים, אז הוא הכניס את התכונה  
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 1אז  הזאתי בחיים ואת היכולת הזאת לעשות את ההתאמות ואת הכל. 

 2כביכול הקטע הדתי או לא דתי, יודעים למצוא לזה את הפתרונות. אני 

 3חושב שכן, סליחה שאני אומר לך את זה באצ'י, אני חושב שקצת בהצעה  

 4ים כאילו זה לא נועד לזה, אבל כשאומרים שגם אנשים  אומרשלך, אתם 

 5דתיים לא חושבים שיש אלוהים וכל הדברים האלה, אני ממש לא חושב  

 6נחנו נעמיד את המורים שלנו מול ילדים והם יצטרכו להיות  שזה נכון שא

 7אלה שאומרים להם אם יש אלוהים או אין אלוהים. בשביל זה יש הורים 

 8 עשות. ים ל וזה התפקיד של ההור

 9 אבולוציה לא עוסקת באם יש אלוהים או אין אלוהים.   :אלקובי באצ'יגב' 

 10 כל מיני רמיזות כאלה.   : מר אבי גרובר

 11 אם את אומרת שמה שכתוב בבראשית, זה לא נכון   :רצקימר יעקב קו

 12   )מדברים ביחד( 

 13 אז את אומרת אין אלוהים.   :מר יעקב קורצקי

 14 אין בעיה.  , אזאם זה לא אומר : מר אבי גרובר

 15  מה את אומרת במילים אחרות? :מר יעקב קורצקי

 16 אם זה לא אומר, אז אין בעיה.  : מר אבי גרובר

 17 כן.   :גב' באצ'י אלקובי

 18אני כן ואני לא מוכן ככה להשאיר את זה באיזשהו מקום באוויר שכאילו   : מר אבי גרובר

 19 לסוףהילדים שלנו שהם מיעוט שבמיעוט של הילדים שלנו שמגיעים 

 20הלימודים בי"ב, אין להם מושג מה זה אבולוציה ואין להם מושג מה זה 

 21ן. אני חושב שבואו לא נזלזל בילדים שלנו, הם יודעים את הדברים דרווי

 22 האלה, הם מקבלים אותם בהרבה מאוד מקומות, בכל מיני נגיעות.  

 23 אף אחד לא מזלזל בילדים שלנו.   :גב' באצ'י אלקובי

 24לא מזלזל בילדים שלנו. חד משמעית, הילדים שלנו שמגיעים לסוף  אחד  אף   : מר אבי גרובר

 25 . להגיד לך שהם יכולים לכתוב על זה את הספר?י"ב, יודעים

 26 לא. להגיד על זה שלושה משפטים.  : ' צחי שריבדר

 27 הם יודעים.  : מר אבי גרובר

 28 לא.   :גב' באצ'י אלקובי
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 1 )מדברים ביחד(  

 2 ת הסקר. אני יכול להראות לך. יו אאנחנו לא נעשה עכש : מר אבי גרובר

 3 אם רוב העולם רוצה את זה, אז למה זה לא כזה,   : מר רביד פלד

 4 אני יכול להראות לך תמונות מכל מיני ספרים.   : מר אבי גרובר

 5 )מדברים ביחד(  

 6 רוב העולם, היא אמרה.   : רביד פלד רמ

 7 אני רוצה להגיד בסוף גם כמה דברים, להתייחס.   :מר יעקב קורצקי

 8אני יכול להראות לך כל מיני עמודים, מספרים שהילדים שלנו לומדים,  : אבי גרוברמר 

 9התפתחו  בעלי חיים שגם דרווין מוזכר וגם האבולוציה מוזכרת וגם איך 

 10ואיך הם נהיו וכל מיני תהליכים בכדור הארץ. הם סופגים את זה בכל מיני  

 11הולכים אליהם   שהם  , מקומותטיוליםמקומות, בכל מיני נגיעות, בכל מיני  

 12והם רואים דברים והם רואים אדם קדמון. לא מלמדים אותם שככה זה  

 13ל  שנה. בסדר? הם מקבלים את זה. סמוך ע 5780נפל יום אחד לפני 

 14של הילדים שלנו. הם יודעים את זה יפה מאוד. עכשיו,  האינטליגנציה 

having said that15חבר  , כל מה שאני פה חושב ומהבחינה הזאת, אני מת 

 16של דברת, אני חושב שזה צריך לבוא בצורה מסודרת. אני  לשורה תחתונה 

 17חושב שאנחנו צריכים לכבד את אנשי המקצוע שלנו, את אגף החינוך. אני 

 18אני חושב  לועדת החינוך שאתה אומר שגם אתם מוכנים שזה יעבור  שמח

 19שנכון לעשות את זה בהקשר הכולל, להבין איך עושים את זה, כמה זה 

 20, הסוג Ytech  -. לא היית ממש צריכה לריב איתי על האיפה זה הולךה, לעול

 21 הכללי של תקציב שהיו בו המון, המון דרישות.   בהיבט של דיון שהיה, היה 

 22 אתה אומר שזה במסגרת ההתשה הרגילה שאתה נוהג.  : דברת וייזר גב'

 Not in front of the children . 23לא, לא, לא.  : מר אבי גרובר

 24 דברת הצליחה להשפיע בתור פוליטיקאי על תכנים שלומדים?  : בשרי דר' צחי

 25 לא, אני אסביר לך מה ההבדל.   :וייזר דוברתגב' 

 26 )מדברים ביחד(  

 27יש לי פה איזה סוג של מחלוקת. דברת השפיעה על האופן. היא לחצה  : גרוברמר אבי 

 28כמחזיקת תיק החינוך על כמה משאבים ילכו לתיק החינוך. זה היה זה. 
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 1תקופה ואכן, עוד פעם, לא נחזור עכשיו לכל הדיון בועדת הכספים   והיה

 2  והמליאה, היה תקופה שבה חשבנו שיש לנו סכום מסוים של כסף. אחרי זה 

 3ראינו שיש לנו, הצלחנו, מתוך עבודה קשה, לייצר עוד כספים. ומתוך 

 4הכספים האלה יכולנו גם להרשות לעצמנו יותר דברים. אני חושב שזה צריך 

 5בתוך דיון מסודר, בתוך עבודה סדורה, עם כל הדברים,  לועדת החינוך    לבוא

 6 ככה עובדים נכון, ככה עובדים מסודר. 

 7כמובן אכבד את מה שיהיה בועדה. רק אני חושב שזה מאוד, מאוד גם אני    :מר יעקב קורצקי

 8מסוכן מה שאתם עושים היום. מאוד מסוכן להביא בהחלטות, לעשות איזה 

 9וא מאוד פוליטי. אתם רוצים איזה כותרת ענקית שתצא י המשהו שלטעמ

 10מפה במדינת ישראל, ברמת השרון, פלורליסטית, החליטו, לימודי דרווין.  

 11, עם הצוות בועדת חינוךזה ממש לא יפה ולא נכון. ומה שיגידו  והצגתם את  

 12אני    מי אני שאני לא אכבד את זה?המקצועי ויחליטו אני כמובן שאכבד. 

 13אפילו אם אני לא אוהב את זה, אני אכבד. להגיד לכם  זה,אכבד את 

 14בהיסטוריה, כבר ניסו לבנות מגדלי בבל. ואני אגיד לכם שברמת השרון  

 15המהנדס שאתם רודפים אחריו, אני לא הייתי כל כך סומך עליו על הבניין 

 16 שהוא בונה לכם והבניין הזה כמובן יתרסק. אז תמשיכו. 

 17  ?דברעל מה אתה מ :עידן למדן רמ

 18הקבלן הראשי שגורר אותם לכל הדברים האלה. הם רוצים להשיג אותו,   :מר יעקב קורצקי

 19הם עושים תחרות. הוא ימציא עכשיו איזה המצאה, אתה חושב שזה ייעצר 

 20שבוע הבא  תבוא הנחתה ממנו והם יצטרכו להגיד. אז הוא בונה,   פה?

 21בנו בניין והם  .  היו חכמי חלם מבחינתי זה בניין בבל של פעם. בעבר גם

 22חשבו שהם יגיעו לאלוהים וירביצו לו, לא יודע מה יעשו לו. והנה, היום הוא  

 23בונה לכם בניין, הקבלן הראשי, ירון גדות. הקבלנים משנה שרודפים  

 24אחריו. אני מבטיח לכם, הבטחה של יעקב קורצקי הקטן, הכל יתרסק לכם  

 25 ו. שיכפי מיליון. תמבפנים. הקדוש ברוך הוא גדול ממכם 

 26 אגב, דברת, אם זה חוק,   : מר רמי ברלב

 27 )מדברים ביחד(  

 28לעמוד על החוק. אם זה באמת חוק של משרד החינוך וזה חוזר מנכ''ל,   : רמי ברלב רמ
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 1 אנחנו צריכים,  

 2 לא, אין חוקים עכשיו. אין חוקים.  :מר יעקב קורצקי

 3 )מדברים ביחד(  

 4 , -אנחנו לא יכולים להיכנס ל : רמי ברלב רמ

 5 ם ביחד(  ברי)מד

 6רציתי להגיד עוד משפט. אני כן חושב, אני בקטע הזה כן באיזשהו מקום   : מר אבי גרובר

 7מסכים איתכם אבל אני עוד פעם אומר, זה צריך לבוא מכולם, אני חושב 

 8שכן יכולה להיות השפעה מסוימת על תכנים מסוימים, בשביל זה גם 

 9ובכל הדברים ולעשות  ים  ביל זה. אבל צריך לעמוד בכל החוקנבחרנו, גם בש

 10 עבודה מסודרת.  

 11 )מדברים ביחד(  

 12 . 2014 -רמי, רק הערה אחת. בנט לא היה שר חינוך ב :מר גיא קלנר

 13 נתניהו היה.  :גב' באצ'י אלקובי

 14 . 2016אמרתי  : מר רמי ברלב

 15אני מציע, בתור הצעה ראשונה, אם זה לא יעבור אז נעבור, אני מציע   : מר אבי גרובר

 16, תעשו שמה  בועדת חינוך, את הדיון, קודם כל  לועדת החינוךזה  להעביר את  

 17 דיון ואחרי זה תחזרו אלינו עם, 

 18 תפריט מסודר.   :מר גיא קלנר

 19אני עדיין חושבת שמה שגיא אמר, שכן חשוב שאנחנו נצביע על זה   :גב' באצ'י אלקובי

 20עקרונית פה. כי כן, יש פה משהו דקלרטיבי, נרצה או לא, בהחלט שכן.  

 21. אבל  לועדת החינוךט אנחנו יכולים להגיד שאנחנו מעבירים את זה החלוב

 22 גם לנו יש פה איזה כוח כלשהו בתור מועצה.  

 23רי זה. לא ילמדו את זה עכשיו בחודש יוני, זה לא ייכנס אבל זה חוזר אח : מר אבי גרובר

 24  לתוכנית הלימודים, נכון?

 25 ברור.   :גב' באצ'י אלקובי

 26 ודים מתחילה. לימתוכנית ה : מר אבי גרובר

 27היא רוצה כותרת. היא רוצה כותרת.  אתה לא מבין מה היא אומרת לך?  :מר יעקב קורצקי

 28היא רוצה פרסום. שגברת באצ'י, היא ניצחה את אלוקים, היא הביאה את  
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 1 דרווין. זה מה היא רוצה, הגברת. היא רוצה את זה.  

 2 פה.   ו ל, תדונו שמה ותחזרלועדת חינוךמעבירים  : מר אבי גרובר

 3 רוצה שאני אנסח החלטה שתוכלי לחיות איתה?  רגע. את : גב' דברת וייזר

 4 , לא צריך משהו שזה. ההצעה כמו שהיא.  לועדת חינוךלא, לא. מעבירים  : מר אבי גרובר

 5 רק שניה, בואו נשמע את דברת.   :גב' באצ'י אלקובי

 6, תגידו גם איך  שמה. תדונו לועדת החינוךההצעה כמו שהיא, מעוברת  : מר אבי גרובר

 7 , ועדת החינוךבעושים את זה. 

 8 אבל היא רוצה להצביע.   :דובר

 9 .  לועדת החינוךאבל היא אומרת זה בסדר להעביר את זה, כמו שזה,  : מר אבי גרובר

 10  דברת, מה רצית להציע? :גב' באצ'י אלקובי

 11 רוב, אוקי?זה  אני מציע להצביע ככה, כמו שזה ועדת החינוך. אם לא יהיה ל : מר אבי גרובר

 12 אז נצביע על ההצעה כמו שהיא, ככה. 

 13,  בועדת חינוךזה בעצם אומר שצריך לגבש תוכנית, שאותה צריך לעשות  : ד"ר צחי שריב

 14 בראשות דברת.  

 15 )מדברים ביחד(  

 16הקרובה    בועדת החינוךמועצת העיר מחליטה להעביר את הדיון לדיון עומק   : גב' דברת וייזר

 17בש החלטה בהתאם לחוק וחוזר  המוצעת, תג  ניתשתקיים דיון מעמיק בתוכ 

 18 מנכ''ל. 

 19 הם רוצים שתבואי לועדה, עם כבר איזשהו משהו.   : מר אבי גרובר

 20  לא, למה? : גב' דברת וייזר

 21 משהו.  להציע : מר אבי גרובר

 22 זה לא מה שהיא אמרה. מה הם אומרים? הם יודעים מה הם אומרים. לא?  :וייזר  דוברתגב'  

 23 .  מועצת העיר מחליטה

 24 המטרה היא, כמו שאבי אמר, המטרה היא, לגבי איך,  : ' צחי שריבדר

 25 לפי החוק.  : וייזר דוברתגב' 

 26 לגבי איך מלמדים אבולוציה בבתי הספר.   : ' צחי שריבדר

 27 אבל לפי החוק.   : וייזר דוברתגב' 

 28 )מדברים ביחד(  
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 1 ברור לפי החוק.  :וייזר דוברתגב' 

 2 לא, זה לא ברור.   :דוברת

 3 הוא אומר שכשאת באה לועדה,  : וברמר אבי גר

 4 )מדברים ביחד(  

 5אז אני אגיד לך בדיוק מה החוק אומר. לפי חוק מועצת עיר לא רשאית,   : גב' דברת וייזר

 6 לא רשאים להחליט על תכנים לימודיים ברמה של מועצה.  פוליטיקאים 

 7 תודה רבה, תודה רבה.   :יעקב קורצקי רמ

 8שועדת  ''זה יילמד וזה יילמד''. מה שצריך לעשות זה יד היא לא יכולה להג : גב' דברת וייזר

 9 , בשיתוף ההורים, בשיתוף אנשי המקצוע,  החינוך

 10 מצוין.   :מר יעקב קורצקי

 11 ההורים, אנחנו צריכים להעביר, אחרי שאנחנו כמובן נסקור את הנושא,   : גב' דברת וייזר

 12טו שזה מה שהם חליאני חייב להגיד פה שאם ההורים ברמת השרון י :עקב קורצקימר י

 13 רוצים ללמוד, אני אכבד את זה. 

 14אנחנו צריכים לרתום את ההורים לעניין הזה.  למה אתה נכנס לי באמצע? : גב' דברת וייזר

 15אחוז מתוכנית הלימודים המשלימה ואיך הם   25ההורים יכולים לקבוע עד  

 16 75כיתה ואם יש רוב של -הם עושים הצבעה בקרב כיתה עושים את זה?

 17 חנו מחויבים לעשות את זה, אחר כך כמובן שזה עובר את התהליך. אנ  אחוז,

 18  ועדיין צריך לקבל את אישורו של? :מר יעקב קורצקי

 19 בסדר, ברור. משרד החינוך.  : גב' דברת וייזר

 20 )מדברים ביחד(  

 21 ... תוכנית לימודים משלימה, מאושרת.  : גב' דברת וייזר

 22בועדה, חבר'ה, די, אי אפשר ככה. אנחנו לא ון כל מה שצחי אומר זה שלדי : מר אבי גרובר

 23מבקשים, זה ובאצ'י נכנסו לסעיפים שהם לא הצעות לסדר. כל מה שצחי 

 24, לבוא גם להציג תוכניות שקיימות, מסגרות  לועדת חינוךכשבאים 

 25 שקיימות. 

 26 חד(  )מדברים בי

 27 דיון מנותק מהמציאות?   ברור. אז איזה דיון עושים? : וייזר דוברתגב' 

 28 אז זהו, זה מה שהיא רצתה.  : גרובר אבימר 
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 1 ברור שיהיה דיון.  :וייזר דוברתגב' 

 2 אבל זה מה שהיא רצתה.   : מר אבי גרובר

 3 דיון מעמיק שכולל את כל התוכניות,  :וייזר דוברתגב' 

 4  זה כל מה שהיא רצתה, בסדר? : מר אבי גרובר

 5 כל התוכניות העתידיות, ברור.  :דוברת

 6פה   ?לועדת החינוךמה שהיא ביקשה. מי בעד להעביר את זה זה בסדר?  : מר אבי גרובר

 7  אחד?

 8 לא, אני נגד.  :מר יעקב קורצקי

 9 

 .חברים, הצביע נגד חבר אחד  15. הצביעו בעד  ועדת חינוךב  ןוידלההצעה תועבר    :החלטה

 10 

 11 ת האגודה ואת האורח שלנו בחוץ.  אבי, בבקשה א :מר גיא קלנר

 12 ף הבא, אגודת הספורט.  בסדר, זה הסעי : מר אבי גרובר

 13רגע אבל עכשיו אתה כבר לא חייב הצעות לסדר. אז בואו נלך קודם על   :מר עידן למדן

 14 הנצר. 

 15 אבל גם אריק פה.   : מר אבי גרובר

 16 יש אנשים.  :מר עידן למדן

 17 א ארוך. בסדר, אריק זה קצר. זה ל  : מר אבי גרובר

 18 

 19 אישור תקנון אגודת הספורט. .10

 20ה את זה קצר. אגודת הספורט זה עמותת ספורט שפסח בלקין הקים נעש : דורון אריקמר 

 21, 2008  -. היינו כל השנים עמותה מעין עירונית עד שמבקר המדינה, ב1973  -ב

 22פסק שאנחנו צריכים להפוך להיות עמותה עירונית בשביל כל הפעולות  

 23התחילו במשרד   2011 -נכתב תקנון העמותה. מ 2009 -ם. משאנחנו עושי

 24והל שנקרא ''נוהל הסדרת עמותות'' והם הוציאו תקנות לנוהל  ם נהפני

 25. היו כמה תיקונים בשנים אחרי זה, עוד כמה 2011 -הסדרת העמותות מ

 26תיקונים. ובגלל ההנחיות של משרד הפנים, היינו צריכים לעשות שינוי 

 27ה, טבלה שמפרטת מה השינוי בתקנון לעומת התקנון  בתקנון. יש לכם טבל
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 1 בקצרה על השינויים. ור הקודם. נעב

 2אגב נציין שבחודש נובמבר התכנס ועד העמותה ואישר את התקנון החדש   

 3הפרוצדורה של משרד הפנים, משרד הפנים אישר את התקנון לפני שדנו 

 4תקנון, אז  בועד העמותה, קודם כל זה הלך למשרד הפנים, הם אישרו את ה

 5של תקנון   יאהועד העמותה אישר. והשלב האחרון זה אישור של המל

 6 העמותה החדש.  

 7, מטרות העמותה. הוסף  5כמה סעיפים שונו. הסעיפים ששונו זה סעיף  

 8כי הן יבוצעו בכפוף לסמכויות העירייה ובתחום שיפוטה,   העמותהבמטרות  

 9קת תמיכות, בוטל  , מטרות העמותה, חלו5זה לא היה רשום קודם. בסעיף 

 10רות עקב השינוי  אח הסעיף המאפשר לעמותה לחלק תמיכות לעמותות 

 11כי העמותה לא חילקה אף פעם תמיכות יצוין  בהנחיות משרד הפנים בעניין.  

 12בתקנון, מכירת נכסים, בוטל סעיף   8כך שאין לשינוי משמעות. בסעיף 

 13  שעסק במכירה של נכסים בבעלות הרשות המקומית. הסעיף לא היה 

 14ותה, תוקנו בעמ, מינוי חברים 9רלוונטי, לפיכך אין משמעות לשינוי. סעיף 

 15סעיפים שהתייחסו לאופן מינוי חברים בעמותה, מאחר ונוצרה כפילות עם 

 16סעיפים אחרים בתקנון הקובעים כיצד ימונו חברים בעמותה על ידי  

 17ה,  , הועד המנהל, מינוי חברי ועד והפסקה כהונ24 -ו 22העירייה. סעיפים 

 18 15 -לשה בהתאם להנחיות משרד הפנים, מספר חברי הועד יהיה בין שי

 19, יושב  26 -ו 25במקום שלושה עד תשעה שהיה בתקנון הקודם. סעיפים 

 20ראש הועד המנהל, לאור הנחיות משרד הפנים בנושא נקבע כי יושב ראש  

 21הועד המנהל יהיה ראש עירייה ולא ניתן למנות לו ממלא מקום קבוע.  

 22ה הגשנו בקשה להחרגה למשרד הפנים שעדיין טרם, בגלל כל בעניין ז

 23, מורשי חתימה, בהתאם 31ה והכל, עדיין לא קיבלנו תשובה. סעיף רונהקו

 24להנחיות משרד הפנים, נוספה סעיף שעוסק במורשי חתימה, לפיה נדרשת  

 25חתימה של עובד מקרב הסגל הבכיר של הרשות המקומית, לרבות עובד  

 26ד המנהל של החברה. על אף האמור לסעיף זה, הרשות שהוא חבר הוע

 27של עד שני אחוז מהמחזור הכספי השנתי הממוצע   יות כספ תבהתחייבויו

 28בשלוש שנים האחרונות, על פי דו"ח כספי שנתי מבוקר, ניתן יהיה לחייב 
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 1את העמותה בחתימת שני מורשי חתימה בלבד, גם אם אינם מקרב הסגל  

 2  - מיליון, המחזור שלנו. זה אומר שמ 42הבכיר. בעמותה שלנו זה בסביבות 

 3אצטרך חתימה של אחד מחברי הועד שהוא ני שקל ומעלה א 850,000

 4מהסגל הבכיר. זה מנכ''ל, מנכ''ל העירייה, גזבר העירייה, אחד מחברי  

 5 הסגל הבכיר יצטרך גם כן לחתום. זה סך הכל השינויים. 

 6 ת חבר דירקטוריון?האם יושב ראש ועדת ביקורת יכול להיו :מר ירון גדות

 7 לא.  : דורון אריקמר 

 8 אש ועדת ביקורת? יושב ר : אבי גרובר רמ

 9 יושב ראש ועדת ביקורת,   :מר ירון גדות

 10 של העירייה?  : דורון אריקמר 

 11  של העירייה, יכול להיות חבר בדירקטוריון? :מר ירון גדות

 12  מבקר העירייה? :מר ניסים בן יקר

 13   לא מבקר העירייה. :מר ירון גדות

 14 רת.  הוא שואל אם אני, שאני יושב ראש ועדת הביקו :מר רוני בלקין

 15 )מדברים ביחד(  

 16 זה לא אישי.  :מר ירון גדות

 17 זה מה ששאלת.  :מר רוני בלקין

 18 נכון.  :מר ירון גדות

 19 אני לא אוהב.  יפה. אז מה? :מר רוני בלקין

 20 זה לא אישי אבל זה מה ששאלת.  מר אבי גרובר: 

 21וק  . מעניין אותי החוק. אתה יודע, אתה נציג החר גמור. עלתה שאלהבסד :מר ירון גדות

 22 פה. 

 23 האם יושב ראש ועדת הביקורת שהוא,  : אבי גרובר רמ

 24 של ארגון אחד יכול להיות דירקטור בארגון אחר.   : ' צחי שריבדר

 25 לא הבנתי.   זו תשובה? :מר ירון גדות

 26 הוא יכול להגיד לנו.  איפה מיכה? : מר אבי גרובר

 27מתפקידי לעשות. אתה   בעירייה או לא, זה ...אני בדקתי בתקנון אם הוא   : ה בלוםמיכ דעו"

 28 מעלה שאלות, אני לא כספומט שכל פעם, 
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 1 בסדר.  :מר ירון גדות

 2 אני יודע ישר להוציא את התשובה. ש :עו"ד מיכה בלום

 3 סליחה, שאלתי אותך.   :מר ירון גדות

 4 ב, בזמן ראוי, אני אבדוק את הדברים האלה. אם תרצה, תפנה אליי בכתעו"ד מיכה בלום: 

 5 ון, אני אעשה את זה, אני עכשיו אעשה את זה בשבילך. יר :מר רוני בלקין

 6 אני שואל שאלה. אני סומך עלייך.  :מר ירון גדות

 7 )מדברים ביחד(  

 8א יכול להיות  לפי מה שאתה אומר הרי אם יש אחד באופוזיציה, אז הוא ל : מר אבי גרובר

 9שום חברה ובשום עמותה. אם יש אחד. ואז ככה, אתה שם אותו  דירקטור ב

 10 ,  -ה אחת ואז הוא מנוטרל מכל החברות וכל הבועד

 11 איזה ועדה? לא, לא, לא.   :מר ירון גדות

 12 אם יושב ראש ועדת הביקורת.  : מר אבי גרובר

 13 אם אתה היחיד באופוזיציה כמו שהיית,   :מר ירון גדות

 14 ה היחיד, אתה יושב ראש ועדת הביקורת בהגדרה.  היושב ראש, שאת : אבי גרוברמר 

 15 כן, כן, כן.  :מר ירון גדות

 16 ואז אתה אומר, כביכול, שהוא לא יכול להיות דירקטור באף אחד מהגופים. : מר אבי גרובר

 17 לא יכול להיות,   :מר ירון גדות

 18 )מדברים ביחד(  

 19 ואז אין  גם ייצוג לאופוזיציה.  : אבי גרובר רמ

 20 אז שם ייצוג לאופוזיציה בכל הועדות האלה.  ו : מר אבי גרובר

 21 שואל שאלה. כן. יש בעיה.  אני :מר ירון גדות

 22 זה לא לוגי.  :מר גיא קלנר

 23 יש בעיה עם זה. אני חושב, אני לא יודע.   :מר ירון גדות

 24 . תשובה בסדר, שמיכה ייתן  :גיא קלנר רמ

 25  מישהו יש לו שאלה לגופו של עניין? : וברמר אבי גר

 26 ביחד(   )מדברים

 27  ... אתה היית בדירקטוריונים? :מר ירון גדות

 28 בטח.  : גרוברמר אבי 
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 1 אוקי. בסדר. יכול להיות שזה מותר, אני לא יודע. אני שואל.  :מר ירון גדות

 2 לא הייתי בכל הועדות. הוא העיף אותי ממלא ועדות אבל,  : מר אבי גרובר

 3 אבי? :דובר

 4 תקנון אגודת הספורט כפי שהוצג? פה אחד.   אין שאלות. מי בעד אישור  : מר אבי גרובר

 5 לא פה. רמי  :מר עידן למדן

 6 , עופר לא נוכח. רמי לא נוכח : מר אבי גרובר

 7 

 חברים. 14אושר פה אחד, הצביעו בעד   תקנון הספורט :החלטה

 8יש לי שאלה לשאול, באמת. מותר לי אבי? שנייה? יש בשונות, בי"ב, קטע  : מר רמי ברלב

 9ם. רק רציתי לדעת כמה, אם מקצים לזה כסף, אם יש  של הנחה לחיילי

 10''שונות'',   -וקצה לחיילים, של תושבי רמת השרון. נכון? באיזה סכום שמ

 11יש סעיף ''שונות'', יש קטע שאומר ששוויון זכויות לנשים בתאגיד אז אם 

 12 יש איזה התייחסות. זה מה שרציתי לדעת. זהו.  

 13 בהקשר לאיזה? : מר אריק דורון

 14 הוא בשינוי תקנון.   :קלנרמר גיא 

 15 תים, מצטער. אני פשוט הייתי בשירו : מר רמי ברלב

 16 או, נעבור לסעיף הבא.  אני מציע אבל, בו : אבי גרובר רמ

 17 

 18גוש   על נכס בבעלות העירייה ברח' הנצח )מגדלי הים התיכון( ישום זכויות )משכון(ר .13

 19 ( 2012ר מוגן )תשע''ב לטובת נאמן דיירי הבית דיור מוגן חוק דיו 505ח"ח  6418

 20ה על הזמן שלכם. ביחד איתי, לימור גל ודודי  ערב טוב לכולם ותוד : קירשנבאום מוטימר 

 21כהן. שמי מוטי קירשנבאום, מוטי קירשנבאום חי. אני, אגב, כאן בתיכון 

 22אלון, שניים מתוך שלושת הבנים סיימו ועוד בן ברודברג ככה שאני מכיר 

 23  20פה תושבים עד לפני כמה שנים במשך  ומוקיר את העיר הזאת, היינו

 24חברת מגדלי ים התיכון. החברה עוסקת בהקמה  . אני יושב ראש של שנים

 25ובתפעול של דיור מוגן. יש לנו שבעה בתים כאלה ברחבי הארץ.  ובניהול 

 26החברה פתחה את הבית הראשון, למעשה בית הדיור המוגן הראשון  

 27וד בתים, שבעה במספר. בבת ים. ומאז הקמנו ע 1985בישראל, בשנת 
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 1כאן, ברמת השרון, ברחוב בדיור מוגן הייתה  ההתנסות הראשונה שלי

 2הנצח, שזה נושא הדיון שלנו ואני תיכף אגיע אליו. עוד בכמה מילים לגבי 

 3החברה. החברה היא ציבורית כך שהיא שקופה וניתן ללמוד לגביה  

 4מוגן שזה ליבת    בדיווחים ובדוחות שאנחנו מפרסמים בבורסה. בנוסף לדיור

 5מחלקות סיעודיות. צריך   המוגנים יש לנו גם  הפעילות שלנו, לצד הדיורים

 6להבין שדיור מוגן, זה משהו שנוגע יותר למגורים ולאיכות החיים של  

 7האנשים לעומת מחלקות סיעודיות שזה יותר בתי חולים למבוגרים. בנוסף  

 8השלישי ובנוסף   יש לנו גם קרן טכנולוגיה שמשקיעה בסטרטאפים של הגיל

 9ך שאנחנו מנסים ונוגעים '' כ50נקרא ''קלאב גם יש לנו מועדון צרכנות ש

 10 .  ולזקנהבדי הרבה עולמות שנוגעים למבוגרים 

 11פרסמה  2003אני מגיע עכשיו לעניין שלשמו נתבקשתי להגיע. בשנת  

 12העירייה מכרז. במכרז השתתפו מספר מציעים, אנחנו ביניהם, ורכשנו את  

 13כרזים שהמינהל  שילמנו מחיר מלא. המכרז היה משהו בדומה למהזכויות,  

 14שנה. את המחיר הראשון   49שנה ועוד  49א. דהיינו, חכירה של מוצי

 15השנים הראשונות. חלפו בערך כבר    49  -ששילמנו, בזמנו, זה היה בתמורה ל

 16שנים  17, זאת אומרת חלפו 2003 -שליש מחיי החכירה הזאת, התחלנו ב

 17והריאלי ואז ים, יגיע שמאי ויעשה שומה של הערך האמיתי  שנ  49  -ובתום ה

 18שנים  49 -לשלם, אני מקווה שזה עוד יהיה אני, נצטרך לשלם את ה נצטרך

 19מיליון ש"ח   200 -הבאות. ההקמה עלתה לנו, של הפרויקט הזה, למעלה מ

 20שאת זה מימנו בעצמנו. בכדי להקים את הפרויקט הזה, אנחנו פנינו, כפי 

 21אז ליווה את הבניה ובנק דיסקונט יקטים בהיקף כזה, לבנק שמקובל בפרו

 22של   משכוןהקמה. הבנק, בתמורה למימון שהוא נתן, ביקש וקיבל ואת ה

 23הזכויות שלנו על הקרקע. בהסכם החכירה עם העירייה נקבע שאנחנו לא  

 24יכולים  לשעבד את הזכויות שלנו בקרקע אלא אם העירייה מסכימה 

 25אה אני זוכר  ים פנימיים ואחר כך היה גם דיון במליוהעירייה אז קיימה דיונ

 26ור. ואכן אנחנו שעבדנו את הזכויות שלנו. כשאני אומר  וקיבלנו איש

 27 ששעבדנו את הזכויות שלנו, 

 28  מתי זה היה? : מר רמי ברלב
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 1. כשאני אומר ''את הזכויות שלנו'', אז צריך להבדיל 2006, 2005 -ב : קירשנבאום מוטימר 

 2בבעלות   נית שיש לעירייה על הקרקע. הקרקע היאבין הזכות הקניי

 3יתה בזמנו מחלקת המים והביוב, זה קרקע חומה מה  העירייה, היא הי

 4שנקרא. והקרקע הזאת הייתה אז בידיים בבעלות העירייה. הזכויות שלנו  

 5הם זכויות של חוכר ומה שאנחנו אז יכולנו לשעבד ויכולים לשעבד זה את  

 6בדנו, ייה. העירייה אז אישרה לנו, אנחנו שעזכויות החכירה שלנו מהעיר

 7נו את הפרויקט. השעבוד הוסר ובא לציון גואל. אלא קיבלנו מימון, הקמ

 8, לא רק במגדלי הים  בישראלשהדרך שבה נעשים עסקי הדיור המוגן 

 9התיכון אלא זה הנוהג, זה מה שנקרא ''שיטת הפקדון''. זאת אומרת, מגיע  

 10ני  צה לרכוש דירה. הממכר הוא לא דירה שאדייר, מבוגר, מגיע למקום ורו

 11ר מקבל זכות שימוש לכל חייו בדירה. בתמורה רושם על שמו אלא הדיי

 12לזכות השימוש הוא משלם סכום כסף שנקרא ''פקדון''. הפקדון הזה נשחק  

 13באופן חלקי ואחרי שהוא הולך לעולמו, היורשים זכאים לקבל את יתרת 

 14ר, מכיוון שהדיירים היו מפקידים הפקדון. עלתה השאלה לפני שנים כב

 15באו,   הדייריםמקבלים הערת אזהרה. ובמקרה הטוב היו נהנים וכסף 

 16בצדק, בטענה שכספם לא מובטח, הם שמים כסף על קרן הצבי, זה הכסף  

 17, ביתרת החיים שלהם, הם רוצים עליו  בחיים שלהםהמשמעותי יותר 

 18סבבים של חקיקה,  בטחון. כתוצאה מזה התחילו שני מהלכים בכנסת, שני  

 19אנחנו נדבר תיכף. היו שני  הוא מאוד רלוונטי למה ש ,המוגןאת חוק הדיור 

 20סבבים של חוק הדיור המוגן. אני התבקשתי על ידי כל הענף שלנו לייצג  

 21ואני ייצגתי אל מול ועדת העבודה והרווחה את התחום שלנו. שבו בסופו  

 22יח את כספי  אחוז של החוק, הייתה להבט 90 - של דבר, המטרה, ב

 23נות יובטחו על ידי  פו של דבר, שכספי הפיקדוהפיקדונות. ומה שנקבע בסו

 24משכנתאות. במקרה שלנו, הוא לא רק שלנו, יש לנו שבעה בתים, כמו שכבר  

 25הזכרתי, חמישה מהם הם על קרקעות פרטיות או קרקעות מנהל, שם אין 

 26ל רשות בעיה  לשעבד. לעומת זאת, יש לנו שתי קרקעות שהם בבעלות ש

 27ה היא ברמת  חת היא באור יהודה והשני. אחוכריםמקומית שאותה אנחנו 

 28לעורך דין בלום, ביקשתי פגישה, הסברתי לו   2014השרון. אני פניתי בשנת 
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 1את מצוקת הדיירים, אמרתי שהדיירים מבקשים ואני חושב שזה רק יהיה  

 2ו בערך  הוגן, להבטיח את הדיירים האלה שהם גם תושבי רמת השרון, יש לנ

 3הוגן ונכון להבטיח פה. אני חשבתי שזה יהיה  יחידות    200, בפרויקט, יש  250

 4את הזכויות שלהם. אני חושב שעורך דין בלום הזדהה עם הדרישה הזאתי 

 5ידי כבולות. בכדי שאנחנו נוכל להיענות לפניה כזאת, אתה  -אבל אמר לי 

 6ה. הרי כל דבר  צריך לפנות למשרד הפנים בירושלים, כדי שהם יאשרו את ז

 7המוגן שחוקק, אני   הפנים. במסגרת חוק הדיורכזה כפוף לאישור משרד 

 8בידח עם עוד מפעילי דיור מוגן אחרים שלהם יש את  הענייןהעליתי את 

 9. העליתי את העניין לפני  מרשות מקומיתאותו עניין משותף של חכירה 

 10יות לרשוהמחוקק ובחוק יש סעיף ספציפי שלמעשה מורה לפי הועדה, 

 11החוק   לשעבוד הזכויות לטובת הדיירים בלבד.להתנגד שלא המקומיות 

 12הזה מתייחס רך ורק לדיירים, זאת אומרת אם מחר בבוקר מישהו רוצה  

 13לא מתייחס לזה. הוא  החוקלשעבד את הזכויות האלה עוד פעם, לבנק, 

 14ות לאותם דיירים. ואנחנו בהמשך לחוק מתייחס אך ורק לשעבוד הזכוי

 15נו  ו לעירייה, אז עוד זאת הייתה מועצה, היום זה כבר עירייה, פניהזה, פנינ

 16לעירייה. ישבנו עם המחלקה המשפטית, דיונים שארכו הלוך חזור, אני 

 17של שנה, שבהם היועצים המשפטיים רצו להבטיח   גודל אולי חושב, סדר 

 18וודא שבאמת מה שאנחנו נשעבד זה את  את הזכויות של העירייה, רצו ל

 19ו ולא את הקרקע ששייכת לעירייה. רצו לוודא שלעירייה יהיה הזכויות שלנ

 20וי כוח כפי שהיה לה, שיישאר לה ויהיה לה ייפוי כוח. רצו להיות ייפ

 21מעורבים בתהליך.   רצו להיות מעורבים שאם חלילה יקרה ותהיה קריסה, 

 22בדיוק מצוי עד סוף הפרטים אבל בגדול,    ואני מניח שיש עוד פרטים, אני לא

 23 דאגה להבטיח את הזכויות שלה,    העירייה

 24 דעת כתובה לכל חברי המועצה בעניין הזה.   הועברה חוות :עו"ד מיכה בלום

 25אוקי. סורי, אז אני אם ככה מסביר את המובן מאליו. ועוד מה שאני  : מר מוטי קירשנבאום

 26חוויה לא נעימה בנושא של הקאנטרי    רוצה לציין, זה שאני יודע שהייתה פה

 go 27מעורב במקרה, הייתי פעם הבעלים של חברה שנקראת  קלאב. הייתי

active28זו רשת של מועדוני כושר ואנחנו רצינו להיכנס אז לנעליים  , ש 
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 1שמה, ברגע שיש דיור   לסיפור וכתוצאה מזה, הייתי מעורב בזה, אז בניגוד 

 2מוגן, על פי חוק הדיור המוגן, אי אפשר עכשיו לקחת, לפנות את הדיירים 

 3שהו אחר. ולכן, גם אם תהיה חלילה קריסה אצל אחרים או ולעשות מזה מ

 4למעשה התרחיש היחידי האפשרי הוא שהתפעול של הדיור המוגן, אצלנו, 

 5טוב ממני, בהנחה שאני  יעבור למישהו אחר, שהוא מנהל יותר מוכשר ויותר  

 6לא ידעתי להפעיל את המקום ואני קרסתי. אז התרחיש היחידי שאפשרי  

 7להפוך את זה עכשיו לגני ילדים או משהו אחר אלא   בדיור מוגן זה לא 

 8ל את זה כדיור מוגן. אף אחד פרקטית לא יכול לפנות את  להמשיך להפעי

 9יד האפשרי במקרה הדיירים וגם החוק כיום מגן עליהם. ולכן, התרחיש היח

 10של קריסה, זה למעשה העברה לתפעול, ניהול של מישהו שהוא טוב יותר 

 11 לה אכשל. ויצליח איפה שאני חלי

 12ה. אם אתה רוצה  אני נתתי לכם איזשהי סקיר  all in all-אני חושב ש 

 13 משהו או שאתם רוצים לשאול אותי, אני לרשותכם.  להוסיף

 14יירים, אלו הזכויות החכירה שלכם, לא הנכס של  מה שממושכן לטובת הד : ד"ר צחי שריב

 15 רמת השרון אלא הזכויות שלכם בנכס הזה.  עיריית 

 16 חד משמעית.  : רשנבאוםמר מוטי קי

 17לכם את זה,   ווייקח בביצוע ה המקרה ותכשלוכך שמבחינתנו, גם אם יקר : ד"ר צחי שריב

 18נמצא את עצמנו עם מפעיל אחר. אני לא רואה בעיה עם זה. פשוט  אז אנחנו  

 19 אני בעד. 

 20המשא ומתן היה אורך ומייגע כיוון שאנחנו דאגנו לזה שזכויות העירייה  :עו"ד מיכה בלום

 21 בה זמן.  נמשך הר  רבים ולא סתם המשא ומתן  ויכוחיםא ייפגעו. על זה היו  ל

 22 והצלחתם.  : מר מוטי קירשנבאום

 23פשר בכלל את המשא ומתן. לכן אני גם ישאשינוי חקיקתי מה גם שהיה  :עו"ד מיכה בלום

 24  כתבתי חוות דעת שאין מניעה. 

 25ת אישור משרד הפנים וכבר עוד אני רק אוסיף שבאור יהודה קיבל א : מר מוטי קירשנבאום

 26אומרת, המקבילה באור יהודה, לטובת הדיירים. זאת  השעבודיםנרשמו 

 27 כבר גם כן עברה את כל התהליך ונרשמה.  

 28 )מדברים ביחד(  
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 1יש מקרה אחד שהוא יכול להיות אחד שהוא   וחס,בלבד ולא חלילה    לדיירים  :מר עידן למדן

 2ה. שתיים, נכסים, מי  באמת קריסה ופחות או יותר קיבלתי את התשוב 

 3 דרכנו גם? יירים בלבד? זה עובר אצלנו  מוודא שזה ד

 4  - יש נאמן. על פי החוק נוצרה נאמנות. הנאמן הוא זה שרושם את ה :עו"ד מיכה בלום

 5את אותם  להבטיח  , לכספים בעצם, לאותם דיירים. זה בא  לאותם דיירים..

 6להבטיח את   ה המטרה. בשבילבאים לגור אצלו, זכספים של הדיירים ש

 7כאשר   גרת חובא . ולכן נוצרהמשכנתאההכספים האלה, אתה תרשום את 

 8כך שלא  זכויות החכירה של העירייה, לאגרת החוב את כל הכפפנו אנחנו 

 9 נוכל להיפגע בעצם, זה כל הסיפור. 

 10 עידן, באגף רווחה יש נציגים, איך זה נקרא, הפורום המנהל שלכם? :בן יעקב עינבמר 

 11 כן.  : נבאוםמר מוטי קירש

 12 המנהל?הועד  :מר עידן למדן

 13 ן, משהו, כזה כן.  כ : מר מוטי קירשנבאום

 14יש איזשהו פורום של אגף הרווחה שלנו שהוא באמת בוחן את העניין של   : בן יעקב עינבמר 

 15 , -ה

 16 את הבקשה. הבקשה הזאת לרישום משכון.    :מר עידן למדן

 17 ת שהם היו צריכים לתת לנו ללא קשר לכסף. וגם לעניין של מטלות ציבוריו  :בן יעקב  עינבמר  

 18יש עוד שני דברים אולי שמחזקים את זה. אחד שחוק הדיור המוגן   : מר מוטי קירשנבאום

 19לא מאפשר לנו ולאחרים לעשות שום דבר אחר במבנה הזה, חוץ מאשר 

 20זה זה חברות , חברות הנאמנות שעוסקות בשנילשווק אותו לדיירים. ודבר  

 21, אני לא יודע מי פה באופן ספציפי, אבל יש כמה חברות,  כמו הרמטיק, כמו

 22ו ארבע חברות נאמנות שהם גם אלה שהם חברות הנאמנות על שלוש א

 23האגרות חוב של החברות הבורסאיות. זה אותם חברות נאמנות, שזה בדיוק  

 24 התפקיד שלהם והמנדט.  

 25רייה ברחוב הנצח גוש  כויות משכון הנכס בבעלות העיז  רישוםלי רשום פה '' : מר אבי גרובר

 26דיור מוגן במסגרת חוק דיור  , לטובת נאמן דיירי הבית 505, חלקה 6418

 27   גבלה בסכום?מוגן. אני צריך לציין שזה מדרגה ראשונה ללא ה

 28 דודי?  : מר מוטי קירשנבאום
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 1 שלא יהיה.  : מר אבי גרובר

 2 שעבוד מדרגה ראשונה  : ןהכ דידו ד"וע

 3 ,  -רת יכול לצאת שיגידו שלא אמרת את הצריך להגיד את זה כי אח : גרוברמר אבי 

 4 ... אבל את משרד הפנים זה לא מעניין.  יכול :עינב בן יעקב רמ

 5בואו נגיד את זה ומקסימום לא. זה כתוב בחוות דעת וזה כאילו לא  : מר אבי גרובר

 6ת משכון  בכותרת. אז אוקי, אז מה שאנחנו מבקשים זה אישור רישום זכויו

 7ה בסכום. הנכס בבעלות העירייה ברחוב הנצח,  מדרגה ראשונה ללא הגבל 

 8, לטובת נאמן דיירי הבית, דיור מוגן במסגרת חוק  505, חלקה 6418גוש 

 9  מי בעד? . נכון?2012דיור המוגן, תשע"ב, 

 10 אני לא משתתף בהצבעה.   :מר ירון גדות

 11 למה? : מר אבי גרובר

 12 קשר עסקי עם,  :מר ירון גדות

 13 דר? בח אז למה אתה  : מר אבי גרובר

 14 אני פה. זה לא מבחינתי ניגוד אינטרסים.   :מר ירון גדות

 15 אם יש לך קשר.   : ר אבי גרוברמ

 16אין לי ניגוד עניינים. יש לי קשר עסקי ואני לא רוצה להצביע בעד או נגד או   :מר ירון גדות

 17 נמנע.  

 18 

 . ההצעה אושרה-  םיניינע  דוגינ  בקע  ענמנ  דחא  רבח  ,דעב  ועיבצה  הצעומ  חברי  14  :החלטה

 19לחדר. אין לו ניגוד עניינים הוא אמור להיות מחוץ  אם יש ניגוד עניינים, : מר אבי גרובר

 20 אבל הוא לא רוצה להצביע. בסדר. 

 21 כמה היו בעד?  :מר עידן למדן

 22 . 14 :מר גיא קלנר

 23 אם יש לי ניגוד עניינים או לא.   מחליטאני  מר ירון גדות:

 24 אלא אם כן הצהרת אותו בדו''ח ליועץ המשפטי.   : וייזר דוברתגב' 

 25 לא הצהרתי.   לא, :מר ירון גדות

 26 
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 1 , ור חוק עזר לרמת השרון )שמירה על איכות סביבה ומניעת מפגעים(איש .11

 2 2020-התש"פ

 3הסברנו, דנו בישיבה שהייתה בפברואר. נתנו לזה לוח זמנים של להעביר   : מר אבי גרובר

 4הערות, שאלות, דברים. לא קיבלנו כלום. לכן אני מבין שכולכם, אין לכם  

 5 עמקתם בחוק. שום הערה, קראתם, הת

 6 פניות לתובע העירוני ושיחות ושאלות.   גםהיה  :למדןמר עידן 

 7זה חוק חשוב שיעזור לנו לאכוף פה הרבה דברים בעיר, עושה סדר בכל   : מר אבי גרובר

 8 . יאפשר לנו גם לאכוף את הדברים אחר כך. החוקים

 9פיו חוסות רק אגיד שבאמת יש חשיבות לזה שיש לנו חוק אחד, תחת כנ :גב' נטע זיו

 10וראות שעוסקות בסביבה, מגיזום העצים, דרך בעלי חיים,  הרבה מאוד ה

 11ר. צריך לקדם את זה כדי שאפשר יהיה גם להעביר את החוק ניקיון, מחזו

 12 . הקנסותהמשלים בנוגע לגובה 

 13 איך עובד באמת הקשר עם החוק המשלים?  :מר גיא קלנר

 14ל זה הרבה בפעם ן את הזיכרון כי דנו עתרענן את הזיכרון. שעמית רק יענ :מר עידן למדן

 15 הקודמת. 

 16שאנחנו צריכים לעשות תחשיב על כמה   חוק ..-אגרה להחוק המשלים,  :עו"ד עמית גייגר

 17 השפעה יש אבל לא ...  

 18 לא, זה לא זה. החוק שקובע את הקנסות.   :גב' נטע זיו

 19 )מדברים ביחד(  

 20 לעבירות.   הקנסותאיך מחברים את  :מר גיא קלנר

 21 ל הרשויות המקומיות,  מצאות בצו הקנסות ש הקנסות נ :עמית גייגר עו"ד

 22 )מדברים ביחד(  

 23מועצה אזורית או .... יש לך את כל חוקי  עירייה,רשות מקומית,  יש לכל :ית גייגרעו"ד עמ

 24העזר, את כל סוגי האגרה לצד כל עבירה יש לך את גובה הקנס. בדרך כלל 

 25נסות  את גובה הקות ומשווים מה שעושים, לוקחים את הרשויות הדומ

 26או  שהוא חמור ואנחנו רוצים להחמיר איתו אלא אם כן יש משהו  ביניהן,

 27תיקון של הצו. כרגע חנו באמת נוכל לעשות שיהיה לנו ... אנכההיפך. זהו, 

 28אנחנו צריכים לעבור לצו ו נמצאים בצו המועצות המקומיותאנחנו 
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 1ס  ה שאנחנו צריכים להכני ועוד כל מיני דברים כאלהעיריות. עם שילוט 

 2 לעבור מצו המועצות לצו העיריות.  ולהטמיע אז זה כבר יהיה כמות נכבדת 

 3 )מדברים ביחד(  

 4 ... תיקון ואת ההעברה לצו הקנסות.  :עו"ד עמית גייגר

 5 ואז יהיה את כל הקנסות? אז כרגע יש חוק ואין לו קנסות? :מר גיא קלנר

 6 נכון.  :גב' נטע זיו

 7 ר המועצה, הקנסות? ה יצטרך גם לבוא לאישו ז :מר עידן למדן

 8 למה לא להגיד?  מתי זה קורה? :מר גיא קלנר

 9 ...  -זה יקרה ב :עו"ד עמית גייגר

 10רציתי להגיד שהקנסות הם לא בגובה כזה שאנחנו, יש מגבלה. נדמה לי,   :גב' נטע זיו

 11  כמה זה מגיע?

 12 .  430 :עו"ד עמית גייגר

 13 ות אז אפשר מדי יום. אם יש לנו עבירות חוזרלאירוע יחיד.  430 :גב' נטע זיו

 14 )מדברים ביחד(  

 15 זה יותר טוב ממה שיש.   ,אנחנו צריכים לסווג את זה. בשלב זה :גב' נטע זיו

 16בסדר. כשנדון בקנסות, יש מה לדבר בקנסות. כי לדעתי החלק לא קטן ולא  :מר גיא קלנר

 17צורה מיטבית   ואגב, מיטבית צורה מבוטל מהיכולת שלנו לחנך ולאכוף וב

 18שהוא, אני לא בטוח שיש עליו קונצנזוס, נמצא דווקא בסעיף  זה משהו 

 19 הדוחות בעיני. אבל אוקי. כשנגיע לזה.  

 20והיות שזה עולה שוב, אנחנו דנים פה פעם נוספת  הקודמתנאמר בישיבה  :מר עידן למדן

 21ודה וקידם אז באמת קודם כל תודה לצוות המקצועי שעשה את כל העב

 22יקת התיק, שהוציאה אותו וחילצה את החוק הזה ונטע, מחזסופסוף 

 23ודחפה ולחצה עם הועדה לעשות את זה. זה התחיל בימיה של חברת  

 24המועצה הקודמת, דוקטור איריס קלקה, אמרתי את זה בישיבה הקודמת. 

 25 נטע נתנה לזה את הפוש עם הועדה וכל הכבוד ותודה על העבודה.  

 26בהחלט תודה, גם נטע וגם חבר'ה נעשתה פה המון עבודה ואכן חוק מרשים.   : מר אבי גרובר

 27 במשפטית, תודה רבה.  

 28 תודה על הזמן שהקדשת בשאלות.  :מר עידן למדן
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 1  פה אחד? מי בעד אישור חוק העזר? : מר אבי גרובר

 2 

 חברי מועצה.  15בתמיכת , ההצעה אושרה פה אחד :החלטה

 3 

 4 .218חלקה  6605בגוש אישור מיקום חלופי למנחת מסוקים צבאי  .12

 5 השבוע אני מוריד מסדר היום.  ף , לאור התפתחויות שהיו בסו12את סעיף  : גרובר בימר א

 6 ה ההתפתחויות? מ  איזה התפתחויות? אפשר לדעת? :וייזר דוברתגב' 

 7 אני אספר לך אחר כך?  : מר אבי גרובר

 8  למה? וייזר:  דוברתגב' 

 9 ככה.  : מר אבי גרובר

 10זה מסדר היום ואז במקרה כן הולכים ת אבל אין מצב שאנחנו מורידים א : וייזר דוברתגב' 

 11 לטוס שם?

 12 לא, לא. לא הולכים לטוס.  : מר אבי גרובר

 13 לטוס, לא. לנחות, אולי.    : מר רמי ברלב

 14שישי היה איזה שיחה שקיבלתי ממפקד מח"ש שאמר  שביוםאני יודעת  : וייזר דוברתגב' 

 15לא  ה  ים שלא. אז אני רוצה לוודא שזשהם לא הולכים לטוס שם, שהם מבינ

 16 חלופה. 

 17 זה הכיוון.  : מר אבי גרובר

 18  מה הכיוון? : וייזר דוברתגב' 

 19 זה הכיוון.  : מר אבי גרובר

 20 שלא להיות.  : דר' צחי שריב

 21 מטר משם צפונה, מערבה.  500בסדר אבל שלא יהיה גם  : וייזר דוברתגב' 

 22 אז אני מוריד את זה מסדר היום.  : מר אבי גרובר

 23ה מאשר. אז הוא היה צריך לאשר את זה אם הוא היה,  היאת זה הוא לא  :מר גיא קלנר

 24 זה לא,  

 25 )מדברים ביחד(  

 26 אני מוריד את זה כרגע מסדר היום.  : מר אבי גרובר

 27דברת, הלכתי לפנות בוקר, הלכתי לראות אם יש שם עמודי תאורה,   אגב, : רמי ברלב רמ
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 1 אין אפילו עמוד תאורה אחד. 

 2 ה, עכשיו אני בדקתי.  וריש, יש שם עמוד תא : גב' דברת וייזר

 3 יש שמה נורות סולריות.   : רמי ברלבמר 

 4 הייתי שם בלילה, מאיר, חבל על הזמן.  : גב' דברת וייזר

 5 זה סולרי.  :מר עידן למדן

 6 הורדתי את זה מסדר היום, אז בואו.  : מר אבי גרובר

 7 וא הוריד מסדר היום, אין הצעה. א רגע, מה ההצעה? :מר גיא קלנר

 8 הם רוצים להגשים את החלום עם מנורות, לעשות שמה מועדון.  :קימר יעקב קורצ

 9 צריך להצביע נגד האלטרנטיבה הזאתי, לא להוריד אותה מסדר היום.   :מר ירון גדות

 10 הורדתי מסדר היום.   : מר אבי גרובר

 11צריכים להצביע נגד האלטרנטיבה הזאתי. כי אחרת יהיה מקום אחר ועוד  :ירון גדות רמ

 12 מקום. 

 13 הורדתי את זה מסדר היום. לפי חוק,  : וברגרי מר אב

 14 ,  -יש ... אחראית על כל ה :מר ירון גדות

 15 )מדברים ביחד(  

 16 רגע, אבל אני לא מבינה.   :וייזר דוברתגב' 

 17 ירד מסדר היום. אין מה להבין.  : מר אבי גרובר

 18 . לוודאאני רוצה  :וייזר דוברתגב' 

 19 רוצה לוודא.   היא :מר ירון גדות

 20 לא, אי אפשר לוודא כלום.  : רובגרמר אבי 

 21 למה?  :וייזר דוברתגב' 

 22 כי הורדתי את זה מסדר היום.  : מר אבי גרובר

 23אבל השאלה אם האמירה של זה, כשאנחנו מורידים את זה, היא לא בעצם    :וייזר  דוברתגב'  

 24 גורמת לזה שזה בעצם מכשיר את התהליך,  

 25 בדיוק.  :מר ירון גדות

 26 לגיטימציה.ן  וזה נות :וייזר וברתגב' ד

 27 ְלָמה? : מר אבי גרובר

 28 למקום אחר.  :מר ירון גדות
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 1 למקום אחר.  :וייזר דוברתגב' 

 2 )מדברים ביחד(  

 3 אבל אין, אין מקום אחר. אז איך זה נותן את הלגיטימציה למקום אחר?   : אבי גרוברמר 

 4 כרגע ממשיכים. המכתב שהוצאת וההליכים עדיין תקפים? :מר עידן למדן

 5לא, אני לא מקיים על זה דיון עכשיו, אני הסרתי את זה מסדר היום. חבר'ה,  : רמר אבי גרוב

 6 עכשיו.  הסרתי את זה מסדר היום, זה לא לדיון 

 7אני אומר כאן שלא דיברתי עם אבי אבל אני יכול להבין, בין השורות, את   : מר מיכאל דורון

 8 המשמעות היא שלא יהיה מנחת. 

 9 א יהיה? שלאז למה לא להצביע  :ירון גדות רמ

 10 )מדברים ביחד(  

 11 מבין בין השורות? רגע, מאיפה אתה :מר עידן למדן

 12 )מדברים ביחד(  

 13רוני בלקין, אני לא רוצה להגיד את המילה ''שטויות''. עזבו, זה לא כי רוני   : מר אבי גרובר

 14 בלקין. 

 15כי  ו אני רק רוצה להגיד משהו כי יש פה עניין. אני רוצה רק לוודא משה : גב' דברת וייזר

 16אחרת זה מכניס את התושבים להוצאות מיותרות. התושבים התקשרו עם 

 17וייפו את כוחו של משרד העורכי דין לפעול  משרד עורכי דין היום, אוקי?

 18שתושבים יוציאו כספים  חבל מאודבשמם אל מול משרד הביטחון. 

 19מיותרים ויחתמו על הסכם שכר טרחה עם עורך דין אם בעצם יש איזשהי 

 20 ולה למנוע מהם להוציא את הכספים האלה. יכהחלטה ש

 21 בול.  :רוני בלקין רמ

 22מינימום אנחנו צריכים לתושבים את החובה הזאת,  אני חושבת שאת ה : גב' דברת וייזר

 23בעצם להבהיר להם או להבהיר מה קורה כאן כדי שהם יעצרו את  

 24, אני לא יודעת, או  -ההתקשרות ולא ייכנסו להוצאות מיותרות או ש 

 25נקיים איזשהו דיון באיזשהי הצעה ואנחנו נבהיר שאנחנו מורידים ו  שאנחנ

 26 יודעת מה רוב החברים יחליטו כאן.  את זה מסדר היום או שלא. אני לא 

 27 )מדברים ביחד(  

 28לא, אבל כשמורידים את זה, זה הכי מלחיץ אותי. זה כמו שאומרים   : גב' דברת וייזר
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 1 שהמנחת הזה היה זמני.  

 2 שום דבר כתוב ביד. י אין ל : מר אבי גרובר

 3 יש שתי הצעות לסדר. של רוני והצעה לסדר של,   :מר ירון גדות

 4 אם לא היית מכניס את כל ההצעות שלך, גם היינו דנים עליה.  : מר אבי גרובר

 5 לא, לא, לא, לא נכון.   :מר ירון גדות

 6יד  הגאין לי שום מכתב כתוב ביד ממערכת הביטחון ולכן אני לא יכול ל : מר אבי גרובר

 7  בצורה וודאית שלא יהיה שם מנחת.

 8 בקיצור, זה הכיוון.   : ' צחי שריבדר

 9מצד שני, כרגע, אני גם לא רוצה להציע אני לא יכול להגיד את זה.  ?אוקי : מר אבי גרובר

 10אני  עמתושבים, כרגשום חלופה אחרת, בין השאר לאור פניות שהיו אליי 

 11להיות שאני אכניס את  ל לא רוצה להציע שום אפשרות אחרת. אוקי? יכו

 12 זה לישיבה הבאה, ישיבה החל, ישיבה עוד עשר.  

 13 אוקי. אז פשוט אני רוצה רק להבהיר שמה שזה תורם לזה,   : גב' דברת וייזר

 14, םשהתושביאני לא רוצה שיצא כאילו, עוד פעם, יכול להיות, יכול להיות  : מר אבי גרובר

 15פעילות שהעירייה  ל במקביל לעירייה, יכול להיות שהתושבים במקביל

 16עושה, כן יצטרכו להשתמש באותו עורך דין. ולכן אני אגיד לכם, אני לא 

 17עליי להגיד שלא צריך. מצד שני, כרגע, מתוך הדיונים שיש,  אחריות אקח 

 18ותו, אין לי שום דבר כתוב, יש דיונים שהולכים לכיוון שאני יכול להגיד א

 19שהו להביא לפה ואין לי שום  מ שאני אופטימי בעניין הזה. לכן כרגע אין לי

 20הצעת החלטה להעמיד פה. בתור משהו שלא דנו עליו, אנחנו דנים עליו  

 21 הרבה. 

 22בסדר. אז זה בעצם כדי שהתושבים לא יהיו חלילה במצב של חשיפה לטענת   : גב' דברת וייזר

 23נגלה הדבר, עד שהם מגישים עתירה, יום מיום שבעצם    45שיהוי, היות ויש  

 24בימים הקרובים ויגישו מכתב והתראה למשרד   יך הם יאלצו להמש

 25 ,  -הביטחון, הם יהיו חייבים. כדי שלא יום אחד עוד חודש יהיה פה את ה

 26 תפעלו לפי עצת דעת העורך דין.  עוד פעם. לקחת עורך דין? : מר אבי גרובר

 27 בסדר. אז הם צריכים להמשיך.  : גב' דברת וייזר

 28שום דבר כתוב ביד ולכן שהתושבים יפעלו בהתאם י  כדי לא להיות זה. אין ל : מר אבי גרובר
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 1באמת לא רוצה שהם אני  , שהם לקחו, אומר להם.  שלהםלמה שהעורך דין  

 2 יהיו בחשיפות ושלא יאבדו שום זכות שיש להם.  

 3 שישמרו על כל האופציות פתוחות .  : ' צחי שריבדר

 4 אבל טנטטיבית אתה אומר שלא,  : מר רמי ברלב

 5 ,  -רצון ש נואין ל : מר אבי גרובר

 6 רצון שיהיה שם מנחת. שיהיה ברור.  : מר רמי ברלב

 7 זה ברור.  : מר אבי גרובר

 8 נכון? אוקי. אז צריך להגיד בצורה ברורה. אין לנו רצון שיקום שם מנחת.  : מר רמי ברלב

 9 על כולם.  שמקובלתזו החלטה אני חושב  :מר גיא קלנר

 10 )מדברים ביחד(  

 11 זה האמירה.  : מר רמי ברלב

 12 מה האמירה?   : רת וייזרדבגב' 

 13 אבל זה לא על סדר היום.   :מר עידן למדן

 14 אנחנו לא רוצים שיהיה שם מנחת.  : גב' דברת וייזר

 15הדבר הזה, זה אמירה הכי ברורה זאת אמירה. אם מצביעים עכשיו נגד  : גב' דברת וייזר

 16מטר מערבה   500למשרד הביטחון שאנחנו לא רוצים שיהיה, לא שם ולא 

 17 מנחת. 

 18 בסדר.  : בי גרוברא מר

 19זאת אמירה. אז הם לא היו מרשים לעצמם ללכת ולמצוא חלופות אחרות   : גב' דברת וייזר

 20ולשים לנו עובדות בשטח באישון הלילה. אם אנחנו היינו עכשיו מצביעים 

 21ואומרים בעצם שאנחנו מבהירים, מועצת העיר מבהירה שאין שום חלופה,  

 22 .  'ילא בשטח של רמת השרון. שילכו לרמ'

 23 עברנו נושא.  : מר אבי גרובר

 24  ומה תעשי אם הבסיס הצבאי יגיד שהוא רוצה מנחת בתוך הבסיס? : רמי ברלבמר 

 25 )מדברים ביחד(  

 26 ?  בקונצנזוסרוצה מנחת בשטחה, היא לא   העיר לאאמירה שמועצת  :מר גיא קלנר

 27 היא נאמרה.   : מר רמי ברלב

 28 )מדברים ביחד(  
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 1 קובל על כל חלקי החדר? שמאבי, זה לא משהו  :מר גיא קלנר

 2 לא נמצא בסדר היום.   :דובר

 3 )מדברים ביחד(  

 4 אבל זה חשוב שאנחנו נגיד את זה.  : גב' דברת וייזר

 5כרגע זה לא על סדר היום. כרגע מה שעומד על סדר היום זה המכתב  :מר עידן למדן

 6האחרון שידוע לנו שראש העירייה הוציא. זה כרגע מה שהוא אומר. את לא 

 7ל שום דבר אחר, הוא אומר לך שיפעלו על פי עורך הדין התושבים, ע יודעת

 8העירייה ממשיכה לפעול על פי סמכויותיה שלה ואם נצטרך לעשות דיון 

 9על הדבר הזה, שפה זה לא, לקבל החלטה קונקרטית ברורה, נעשה על    נוסף

 10 זה את הדיון.  

 11 תוך הבסיס? ב  ואם הבסיס הצבאי יחליט שהוא רוצה לעשות מנחת : מר רמי ברלב

 12 שיעשה בתוך הבסיס.   : גב' דברת וייזר

 13  מטר?  500אהה, אז זה לא  : רמי ברלב רמ

 14זה אחרת. אז אתה לא יכול לטעון שהם זה אחרת. מה לעשות? אבל אז  : גב' דברת וייזר

 15 .172לא עומדים בסעיף  בעצם

 16 )מדברים ביחד(  

 17   חבר'ה, זה לא טוב כל הדיון הזה לפרוטוקול. : מר אבי גרובר

 18מתקן   אותו סוג, דרך אגב, זה גם לא נכון. כי זה לא -לא, הוא מתחיל עם ה  : גב' דברת וייזר

 19לפני  צבאי אז הם לא יכולים לעשות את זה על סך אותו היתר שניתן להם 

 20שנה. אז עכשיו בגלל שיש פה פרוטוקול אז גם השאלה שלך היא גם  30

 21פטור מהיתר, כי  מם, לתת לעצ172בעייתית כי הם לא עומדים בפטור של 

 22  מנחת מסוקים הוא לא אותו סוג אוקי? זה לא אותו סוג של מתקן צבאי.

 23, הם לא יכולים על בסיס אותו היתר. רק בגלל שאמרת את זה אז 8200של 

 24   אני אומרת את זה לפרוטוקול וגם זה לא יעזור. 

 25 

 . הנושא ירד מסדר היום :החלטה

 26 

 27 
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 1 צורך מימוש מענקי מפעל הפיס. ל אישור פתיחת חשבון אב בבנק דקסיה .14

 2אנחנו מקבלים הקצבות מעת לעת ממפעל הפיס. מפעל הפיס הגיע להסדר  מר גידי טביב: 

 3שפעם היה בנק דקסיה שפעם היה בנק אוצר השלטון   מוניציפלעם בנק 

 4דיסקונט, לפתיחת חשבון אב אחד -המקומי. היום זה בכלל ברקליס

 5נות. החלטת המליאה תדרש בושתחתיו ינוהלו חשבונות העזר כתתי חש

 6את  מסמיכים  שמובא כאן לאישורכם זה שאתם  פעם אחת בלבד. אז מה

 7- ראש העיר והגזבר לפתוח חשבון בנק שנקרא ''חשבון אב'' בבנק ברקליס

 8דיסקונט, לצורך מימוש מענקי מפעל הפיס וזאת לפי התקנות של מפעל 

 9 הפיס, זה פשוט יקל עלינו. 

 10  בון בבנק דקסיה, לא?חשהיה לנו  :מר עידן למדן

 11 יש, יש הרבה חשבונות. רצו לרכז את זה.   : גידי טביבמר 

 12ההחלטה עכשיו היא לאחד את כל החשבונות שהיו בבנק דקסיה לחשבון  :מר עידן למדן

 13 בנק אחד כרגע?  

 14לא. זה שלכל ההקצבות החדשות שיגיעו ממפעל הפיס יהיה חשבון בנק  : גידי טביבמר 

 15 אחד. 

 16 נות בנק? ומה עם מה שקיבלנו עד היום בכמה חשבו :מר עידן למדן

 17 לא תהיה עם זה בעיה.   : גידי טביבמר 

 18 כמה יש לנו, בשביל הידיעה? :מר עידן למדן

 19אני לא יודע להגיד לך. אבל מבחינת כמות של הקצבות, תחשוב, הקצבות   : גידי טביבמר 

 20 פר בית ספר, למחשבים ולציודים. עשרות.  

 21 עשרה פתוחים?  חים?פתו 30פתוחים?  20בסדר. יש לנו היום ל לא, הכ :מר עידן למדן

 22 יש הקצבות פתוחות בכמה עשרות.  גידי טביב: מר 

 23 אבל לא לצורך מימוש מענקי מפעל הפיס.    מר אבי גרובר:

 24 זה עניין טכני לחלוטין.     מר גידי טביב:

 25 )מדברים ביחד(  

 26 בואו נצביע.  :יעקב קורצקי רמ

 27. אתה מאשר פה רק שיהיה לך חשבון  התב''רר פה למשל את  אשאתה לא מ : מר אבי גרובר

 28 בנק שאליו הם מפקידים את הכסף. 
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 1הבנתי. רק אנחנו צריכים להיות ערניים לזה שכנראה יש, מעכשיו אנחנו פ   :מר עידן למדן

 2 חשבונות, כרגע פתוחים.    20ציפל ויש איזה,  יועלים עם חשבון אחד בבנק מונ

 3 הוא יודע את העבודה.  , יש גזבר  :מר יעקב קורצקי

 4נסגר או נגמר, צריך לסגור אותם ולהעביר את הכל לאותו  וכשהפרויקט :מר עידן למדן

 5 חשבון אב. 

 6 בואו נצביע. : רמי ברלב רמ

 7  פה אחד? מי בעד? : מר אבי גרובר

 8 

 . הצעומ ירבח 51 תכימתב  ,ושר פה אחדא :החלטה

 9 

 10 . 169חלקה  6334בגוש   55אישור הסכם להקטנת שטח הפקעה רחוב התומר  .15 

 11. יש הפקעה בחזית המגרש לטובת שצ"פ. לפני  55מדובר על רחוב התומר  :עינב

 12מטרים על בסיס מדידה של מודד מוסמך    105מספר שנים העירייה הפקיעה  

 13והמדידה נרשמה בנסח הטאבו. לאחר מכן הוגשה התנגדות מצד בעלי 

 14ל תוכנית  סמך עהקרקע, בטענה שתשריט המדידה איננו מדויק כי הוא נ

 15של רמת השרון שהיא מאוד ישנה. נכנסנו למשא ומתן איתו, עם המתאר 

 16בעלי הקרקע, יחד עם מהנדסת העיר. בסופו של דבר הגענו למודד מוסכם  

 17מטרים. לכם    63שקבע שהמדידה האמיתית והנכונה לשצ''פ הוא בשטח של  

 18שנה  גם נוסח הסכם, בינינו לבין בעלי הקרקע. ההסכם אושר בועדת מ

 19כנו לטאבו כדי לתקן את השטח. לטענת הטאבו ולטענת  תכנון ובניה. הלל

 20משרד הפנים, מדובר בהחזרת שטח מאחר והקרקע כבר נרשמה. לכן  

 21 63 -מטרים ל 105 -מבוקש לקבל את האישור שלכם להקטנת השטח מ

 22מטרים. כאמור כבר נתפסה חזקה, השטח גודר והוא מהווה גם השלמה  

 23דעת משפטית מטעם היועץ וד. צורפה חוות ש הצמלשצ''פ שנמצא במגר

 24 שריט. תהמשפטי, ההסכם וה

 25  מי בעד? : מר אבי גרובר

 26 
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 . הצעומ ירבח 51 תכימתב  ,ושר פה אחדא :החלטה

 1 אתה יודע שאתה צריך להאריך את הישיבה?  :דוברת

 2 .  19:20  -אנחנו צריכים להאריך אותה משעת הפתיחה. שעת הפיתחה היה ב : מר אבי גרובר

 3 

 4, שכונת נווה גן עם השוכרת 15 הארכת ההתקשרות בגן הילדים ברחוב הגנים .16 

 5והריסתו ובמקביל   השוכרחודשים לצורך התארגנות לפינוי המבנה על ידי    12לתקופה של  

 6אגף ההנדסה יפעל להוצאת היתר בניה או להריסת המבנה, כאשר בהיתר יקבע מועד 

 7 להריסה.

 8שנה, עם  שא הזה היה על סדר היום. אישרנו גם כן ן הנושנה שעברה, גם כ : מר אבי גרובר

 9כל התנאים. אז היה סיפור שלם שהיה צריך לפנות את מה שהיה בתחום  

 10 הדרך. אני מבין שזה פונה. 

 11יש לנו עדיין הליך שלא הסתיים בבית המשפט, עם הצמוד אליה, ששותפה    : בן יעקב  עינבמר  

 12ף. רק אחרי פסק הדין נוכל  במגרש שלה ואנחנו מחכים לפסק דין על השות

 13יות שלנו במגרש. בהחלטה הקודמת ישבה באמת,  באמת לממש את הזכו

 14שהחברה הכלכלית  כמו שאמר ראש העיר, על הדרך ובתהליך של עבודות 

 15את הדרך. שכר הדירה שולם, היא שוכרת שהיא ... היא   פינתהמבצעת, היא  

 16אם אנחנו  לא עשתה בעיות. ואני גם רואה בה כשומרת כרגע בשטח.

 17גורים ועדיין הנמצא היא מחזיק מוציאים אותה כאשר המגרש מיועד למ

 18שלא נקבע החלטה בבית המשפט, הוא יעמוד ריק. ולכן חבל לא להאריך  

 19 את ההסכם. 

 20 בזמן ההחלטה,  להפקיעמה שהיה צריך  :ןמר עידן למד

 21 הפקענו, כן.  :מר יעקב קורצקי

 22 הופקע וניתן.  :מר עידן למדן

 23 ביחד(  )מדברים 

 24 דרך. יש פה איזה פילר על ה :מר רוני בלקין

 25 פילר זה בהמשך.   : מר אבי גרובר

 26 פילר ירד גם כן.  :מר יעקב קורצקי

 27 היה העניין של הדרך והיה העניין של הפחים, אם אני זוכר נכון.   :מר עידן למדן
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 1 איזה פחים? :מר גיא קלנר

 2הסיבוב והיינו צריכים לקחת ולעשות  לא, לא, לא, עידן. רק היה לה את  :מר יעקב קורצקי

 3 ה הכל.  לה דרך, ז

 4 . הדרךעוד פעם. יש פס ראשון של דרך. פעם קודמת עוד ישבה על  : מר אבי גרובר

 5תחילת השנה הזאתי. היא פינתה את זכות הדרך. הגדר  פונה עוד לפני  זה 

 6. אחרי זה יש עוד רצועה של שטח ירוק הדרךכרגע יושבת בגבול זכות 

 7ני זוכר נכון, עובר יות שצ"פ. עדיין השצ''פ הזה עובר חלקו, אם אשאמור לה

 8גם על המבנה וגם על החצר. אבל הדרך הזאת ממשיכה לאורך כל הרחוב 

 9ובמגרש הזה יש, על הצד המזרחי, יושב הגן ילדים. בצד המערבי יש עוד  

 10והמשפט הזה עדיין עוד לא הסתיים. אז   מחזיק שכרגע מתנהל מולו משפט

 11ת הפס הזה לכל ככה, אני לא יכול את כל הדרך הזאתי לייצר א לכן, גם

 12האורך. מה שכן יש לי, יש לי בעיה קשה בנווה גן עם פתרון לילדים בגילאי  

 13אותם, אם אני אומר שלצורך   אני מפנהאפס עד שלוש. לכם, מצד אחד, אם  

 14משמעותית,   בהשקעהן לי כרגע או אלא זה אני מפנה אותם משמה, אי

 15אני לא חושב  פתרון אחר של אפס עד שלוש לטובת ילדי הגן. ולייצר שם 

 16מטר האלה של ההקצאת   20 - שיש הגיון בשביל רק בגלל שאני רוצה את ה

 17שצ"פ בחזית, שאף אחד לא באמת יהנה ממנו, לשלוח את ילדי נווה גן לנסוע 

 18לקבל פתרון של אפס עד שלוש. הם  לתל אביב או לתוך רמת השרון כדי

 19ות, ילד  רוצים מהגננת, יש שמה אנשים שבמשך שנים ארוכמאוד, מאוד מ

 20אחרי ילד נמצא במקום. יש ממש, פונים אלינו, תנו לנו את הפתרון הזה.  

 21 אני מקווה שבעתיד שאנחנו גם בקרוב. 

 22 חודשים? 12מה יקרה בעוד  :מר גיא קלנר

 23יסתיים,    המשפטי עם אותו שותף במגרש,  ההליךאם נסיים עם אותו שותף,   : מר אבי גרובר

 24ון. כי המגרש הזה יכול להניב לנו,  אז לא יהיה ברירה, נצטרך למצוא פתר

 25אפשר לבנות עליו בניין וזה יכול להניב לנו עשרות מיליון שקלים שיכולים 

 26כרגע,  לעזור לנו עם האולם ועם הרבה דברים שאנחנו רוצים לעשות. אבל 

 27כול להשתמש כשבמילא אני לא יכול לממש את המגרש ובמילא אני לא י

 28איזשהו מין עקרון כזה, אין בזה שום  בשטח הירוק, לבוא לפנות את זה על
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 1 הגיון. 

 2 כן, דיברנו על זה גם בישיבה הקודמת.   קדימה, אבי.  :יעקב קורצקי רמ

 3ותו סרט לפני חצי שנה או שנה  קודם כל, באמת, דיברנו על זה. היינו בא :מר ירון גדות

 4 הילד שלי היה אצלה בגן. גננת מעולה אפילו.   נאות,שעברה. אני, גם גילוי 

 5  היית בועד הגן? : מר אבי גרובר

 6 לא.  :מר ירון גדות

 7 יש לו ניגוד עניינים עם הגננת.  מר גיא קלנר:

 8הניגוד  היא גם שכרה מהמשפחה של אשתי במקום הקודם שלה, אם כבר  :מר ירון גדות

 9מגן אחד של אפס עד בזה. אני חושב שבנווה גן צריך פתרון יותר עניינים 

 10ה כבר כנראה לא הסקופ של מה שאנחנו עושים.  שלוש, זה לא מספיק. אבל ז

 11אני כן חושב שאם אנחנו כבר באים לאשר את זה עכשיו לעוד שנה, צריך 

 12 א ולהחליט ולאשר את זה קדימה, לא כל פעם לבוא ולדון. לבו

 13ש את הנכס. אתה לא אבל אם תשתחרר לך בית משפט ואתה רוצה לממ :מר יעקב קורצקי

 14 כון לגופו של בניין.  יכול לדעת. הרי כל שנה, נ 

 15 כל עוד אין פה אפס עד שלוש,  :מר ירון גדות

 16 )מדברים ביחד(  

 17 יכולים, בשכונה, לא  :מר ירון גדות

 18 )מדברים ביחד(  

 19אפילו הפוכה שאומר שאם אנחנו צריכים את הקרקע   תהתחייבויש בהסכם   : מר אבי גרובר

 20פעם, אנחנו מן    והיא מסכימה לזה. עכשיו, עודיום מפנה.    60ך  לפני, היא תו

 21הסתם אם נצטרך את הקרקע הזאתי, אנחנו נשתדל למצוא להם פתרון.  

 22. אז יכול להיות שאם באמת  -שם גן שבעבר, למשל, בתוך המתנ"ס, היה 

 23 נדרש, גם להוציא היתר ולעשות מכרז. 

 24 אבי, הבינו. מר יעקב קורצקי: 

 25יהיה מצב בנווה גן שאין  במקום כל שנה לאשר עוד ועוד, בואו נחליט שלא :מר ירון גדות

 26 גן אפס עד שלוש.  

 27 , -שמאחר וזה לא תופס לך הצעה לסדר, אני לא רואה סיבה  : מר אבי גרובר

 28 )מדברים ביחד(  



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                

 17.5.2020מיום  מישיבת  מליאה  מן  המניין   16פרטיכל מס' 

 

 110 

 1אני באמת רוצה, כי אני זוכר שהיה איזשהו סיפור עם משהו שהפריע שמה   :מר עידן למדן

 2 על הכביש. 

 3 דברים ביחד(  )מ

 4 כחולה על הגדר.   הוסר. יש יוטה :מר יעקב קורצקי

 5 רציתי לוודא, תודה רבה.   :מר עידן למדן

 6 לפני תחילת שנת הלימודים ואז אמרנו בקיץ יזיזו את הגדר.  :מר רוני בלקין

 7 נכון.  :מר עידן למדן

 8 כי הגדר פולשת לשטח.   מר רוני בלקין:

 9 אוקי.  :מר עידן למדן

 10טובת אותו גן ילדים בכל  , ל15ההתקשרות ברחוב הגנים  הארכת מי בעד  : רמר אבי גרוב

 11  פה שציינתי. מי בעד?ש התנאים

 12 

 . הצעומ ירבח 51 תכימתב  ,אחדאושר פה  :החלטה

 13 

 14 קריאת מתחם בגינת הלבונה על שם טייסי רמת השרון. .17 

 15 אני מודה שאני קצת מתבלט על הסעיף הבא.   : מר אבי גרובר

 16 אז אני אומר, תלך לקולא.  מר גיא קלנר:

 17 ים כבר הרבה זמן. הם קיבלו כנף של מטוס.  אנחנו בעד. התושבים מחכ  : וייזר דברתגב' 

 18אתם יכולים עד הישיבה של יוני, שזה עוד שבועיים, שלושה, לארגן  : מר אבי גרובר

 19 לנסות לארגן משהו?   טלפוניתאפילו  איזשהו?

 20 , לראות. , אני יכול לנסותטלפונית :מר עידן למדן

 21י משהו בבקשה שאנחנו, ועדת שמות. רק אני ראיתאין לי בעיה שנחכה ל : מר רמי ברלב

 22 העלויות של ההבאה של הכנף והטיפול, זה חל על העירייה. 

 23 )מדברים ביחד(  

 24אם יש אפשרות לדעת מה המספרים שהעירייה נושאת בהם. אין לי  : מר רמי ברלב

 25 התנגדות אגב שזה יקרה.  

 26 אני לא יודע בדיוק. אני חושב שזה תהיה מחווה,   : רמר אבי גרוב

 27 )מדברים ביחד(  
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 1 אני לא נגד.  : ר רמי ברלבמ

 2 השכונה הצמודה, שכונה עם הרבה מאוד טייסים, הרבה מאוד,  : מר אבי גרובר

 3 יחד(  )מדברים ב

 4 אני לא מתנגד. אני רק אומר, אם אפשר לשקף ולהגיד כמה זה עולה.   : מר רמי ברלב

 5 חד(  )מדברים בי

 6 חרד על כל שקל שיוצא מקופת העירייה.   : מר רמי ברלב

 7 חד(  )מדברים בי

 8 אני מציע לרשום את כל חללי. אני לא מוכן. אין פה דם לדם.  :מר עידן למדן

 9אחד, אני חושב שזה צריך לעבור בועדת שמות, אין ברירה, יש פרוצדורה,   :רוני בלקיןמר 

 10כך או אחרת והוא מעביר את זה זה צריך לעבור. לא יש מי שיותר מקושר, 

 11יכים  הדבר השני, באמת צר באיזשהו נוהל מקוצר. זה לא ראוי פשוט.

 12 לראות מה העלות של הדבר הזה. 

 13 סליחה, מה היה אחד?  : מר אבי גרובר

 14אחד זה חייב לעבור דרך ועדת שמות כדי שלא ניצור איזה ערוץ, לא משנה   :רוני בלקיןמר 

 15אלינו, והוא מעביר את זה באיזה ערוץ שהוא   למי, מישהו שאולי יותר קרוב

 16 טוב.  המקצר את הדרך. זה לא נרא

 17 זה לא בדיוק על שם מישהו. זה, אתה יודע,   : רמר אבי גרוב

 18 )מדברים ביחד(  

 19 , -לא יהיה להם ערוץ אחר מאשר ל מר רוני בלקין:

 20 )מדברים ביחד(  

 21 ות.  זה צריך לעבור כמו כל אחד אחר דרך ועדת שמ :מר עידן למדן

 22שהושת נו. כמה מה שתיים, אנחנו צריכים להבין כמה זה באמת עולה ל :רוני בלקיןמר 

 23עלינו, כמה זה עולה לנו. ושלוש, נראה לי שכדאי, שנראה מה הם מתכננים  

 24שמה. אוקי, הבנו  , שנראה איזה תוכנית, מה מתוכנן להיותתבאמת לעשו

 25אות תוכנית, שההנדסה  , אנחנו מבינים משהו יותר מזה? לרf16שזה כנף של  

 26 תהיה, נראה מה הם מתכננים. 

 27 וקח,  אני עכשיו לאז  : מר אבי גרובר

 28מטר משהו, היה ווטור שחנה בגג  200אני מזכיר לכם, רק רגע, משהו כמו  :רוני בלקיןמר 
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 1המטוס, בתוך נווה רום שנים. באיזשהו שלב היה בכלל התרעמות על האופי 

 2 ש לזה פנים לכאן ולכאן. הצבאי ולמה מחזיקים מטוס שמה. י

 3נוף והיא תכין לי ואני אשלם   או אדריכליתאני אעבור ואני אקח אדריכל  : מר אבי גרובר

 4לה אלפי שקלים וכל זה ואז אני אעביר למועצה ויגידו לי ''לא מאשרים 

 5 לך''. אז אתה יודע, אפשר להציג את זה. 

 6 לא, ועדת שמות תאשר.    :מר עידן למדן

 7 )מדברים ביחד(  

 8 ,  -אני מעביר את זה לישיבה של יוני. אני מבקש ש : מר אבי גרובר

 9 רים ביחד(  )מדב

 10אני רוצה עוד חצי דקה בגלל שהנושא הזה של ועדת שמות. אני הצעתי   :מר יעקב קורצקי

 11לך, אחרי הפטירה של אלי שגיא, שנקרא או למבנה במאבק או הגלריה  

 12ישור.  אני לא יודע אם אפשר לקרוא, שזה יותר יכבד, המשפחה כבר נתנה א

 13 צריך להביא את זה לועדת שמות דבר כזה.  

 14זה בדיוק העניין. צריך להביא דבר כזה לועדת שמות, צריך לשמוע גם מה  :ידן למדןמר ע

 15 ראש העיר אומר, גם מה אחרים אומרים, גם מה חברי הועדה אומרים.  

 16ד את הבן אדם. אני חושב  אז אפשר בהזדמנות הזאתי שתדונו על זה, לכב  :מר יעקב קורצקי 

 17 , -ש

 18 )מדברים ביחד(  

 19 להסיר מסדר היום.  צור,בקי :מר עידן למדן

 20 אני מעביר את זה לישיבה הקרובה.  : מר אבי גרובר

 21''הגלריה'' היא הרבה יותר כי זה היה בשבילו,   -או ''הגלריה'', אני חושב ש  :מר יעקב קורצקי

 22 , -כל ה

 23נעשה  אותךיק להביא לישיבה הקרובה, אני אעדכן אבי, אני מקווה שנספ :מר עידן למדן

 24 מאמץ. 

 25 אתה תתאמץ מאוד ותעשה מאמץ .  : גרוברמר אבי 

 26 נעשה מאמץ.  :מר עידן למדן

 27 הם אמרו שהם רוצים ישיבה עוד שבוע.   מה, יש ישיבה עוד שבוע, לא? :מר ירון גדות

  28 



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                

 17.5.2020מיום  מישיבת  מליאה  מן  המניין   16פרטיכל מס' 

 

 113 

 . הבורקה הצעומה תב ישיל הנכהל תומש תדעוב  רושיאל רבעוה :החלטה

 1 

 2 

 3ירד מסדר  -אישור האצלת סמכות למר ב.פ. לתפקיד פקח עירוני ושיטור משולב  .18 

 4 היום.

 5 האצלת סמכות הוסר?  :מר עידן למדן

 6 האצלנו.  : ייזרו דברתגב' 

 7 לא האצלנו.  : מר אבי גרובר

 8 הפקח העירוני, לא צריך לתת לו סמכויות?    : וייזר דברתגב' 

 9 פקחים.  30אתמול למדתי שלכל תל אביב יש  זה הוסר מסדר היום. : מר אבי גרובר

 10 

 11 מורשי חתימה בגן כלנית.אישור  .19 

 12 עביר רשות חתימה.  לידה אז להגן כלנית, הגננת יצאה לחופשת  : מר גידי טביב

 13 יש לך פה את השמות ממי למי מעבירים.    מר אבי גרובר:

 14 אין להם, יש אצלי.   : מר גידי טביב

 15 )מדברים ביחד(  

 16במקום שירלי שמש, תבוא רננה זליגמן. למה? כי הראשונה יצאה לחופשת  : במר גידי טבי

 17 לידה, שינוי מורשי חתימה. 

 18  מי בעד? : מר אבי גרובר

 19 

 . הצעומ ירבח 51 תכימתב  ,פה אחד אושר :החלטה

 20 

 21 

 22  –סוף ההקלטה  -

 23 

 24 

 25 
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 1 תוטלחה ץבוק

 2 

 3  .2/2/2020מיום  15מניין מספר אישור פרוטוקול מליאה מן ה .2

 4 

  0202/2/2 םוימ  51 רפסמ ןיינמה ןמ האילמ  לקוטורפ רשוא :חלטהה

 5 

 6  .26/3/2020מיום   10אישור פרוטוקול  מליאה שלא מן המניין מספר  .3

 7 

   0202/3/62 םוימ 01 רפ סמ ןיינמה ןמ אלש האילמ  לקוטורפ רשוא :החלטה

 8 

 9 הקצאת חדר סיעות.  - 29/1/2020הצעה לסדר יום של ירון גדות מיום  .8

 10 

 ת ועיס רדח היהי 0202.6.02 ךיראתל דע :החלטה

 11 

 12פוליגרף לשלילת קשר פוליטי לאירוע   -  23/1/2020הצעה לסדר יום של ירון גדות מיום  .6

 13 ראש החזיר.

 14 

 דחא רבח ,העצהב ךמת דחא הצעומ רבח ,העצהה דגנ ועיבצה הצעומ ירבח 41 :החלטה

  .ענמנ

 15 

 16גנים הצעה לשיוויון בהקצאת  – 26/1/2020הצעה לסדר היום של מר ירון גדות מיום  .7

 17 ממלכתיים

 18 

 . האבה הבישיל ר בעוה אשונה – רדסל העצה ה שיגמ תשקבל :החלטה

 19 

 20 
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 1 

 2לימודי אבולוציה במסגרות החינוך   -  5/2/2020  םוימ  באצ'י אלקובי  הצעה לסדר היום של .9

 3 ברמת השרון.

 4 

 .ים, הצביע נגד חבר אחדחבר 15. הצביעו בעד ועדת חינוךב ןויד  לההצעה תועבר  :החלטה

 5 

 6 אישור תקנון אגודת הספורט. .10

 7 

 . הצעומ חברי 14אושר פה אחד, הצביעו בעד   תקנון הספורט :החלטה

 8 

 9גוש   על נכס בבעלות העירייה ברח' הנצח )מגדלי הים התיכון( ישום זכויות )משכון(ר .14

 10 ( 2012)תשע''ב ר מוגן לטובת נאמן דיירי הבית דיור מוגן חוק דיו 505ח"ח  6418

 11 

 .ההצעה אושרה- םיניינע דוגינ בקע ענ מנ דחא רבח ,דעב ועיבצה  הצעומ חברי 14 :החלטה

 12 

 13 , אישור חוק עזר לרמת השרון )שמירה על איכות סביבה ומניעת מפגעים( .11

 14 2020-התש"פ

 15 

 .הצעומ  ירבח 51 תכימתב ,ההצעה אושרה פה אחד :החלטה

 16 

 17 .218חלקה  6605בגוש  וקים צבאי אישור מיקום חלופי למנחת מס .12

 18 

 .הנושא ירד מסדר היום :החלטה

 19 

 20 

 21 
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 1 

 2 לצורך מימוש מענקי מפעל הפיס.  אישור פתיחת חשבון אב בבנק דקסיה .13

 3 

 חברי מועצה.  15, בתמיכת ושר פה אחדא :החלטה

 4 

 5 . 169חלקה  6334בגוש   55אישור הסכם להקטנת שטח הפקעה רחוב התומר  .15 

 6 

 . הצעומ ירבח 51 תכימתב  ,דושר פה אחא :החלטה

 7 

 8, שכונת נווה גן עם השוכרת 15 הארכת ההתקשרות בגן הילדים ברחוב הגנים .16 

 9והריסתו ובמקביל   השוכרחודשים לצורך התארגנות לפינוי המבנה על ידי    12לתקופה של  

 10אגף ההנדסה יפעל להוצאת היתר בניה או להריסת המבנה, כאשר בהיתר יקבע מועד 

 11 להריסה.

 12 

 . הצעומ ירבח 51 תכימתב  ,אחדאושר פה  :חלטהה

 13 

 14 קריאת מתחם בגינת הלבונה על שם טייסי רמת השרון. .17 

 15 

 . הבורקה הצעומה תב ישיל הנכהל תומש תדעוב  רושיאל רבעוה :החלטה

 16 

 17 מורשי חתימה בגן כלנית.אישור  .19 

 18 

 . הצעומ ירבח 51 תכימתב  ,פה אחד אושר :החלטה

 19 


