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 3  פרטי כל      

 4 

 5 12.7.2020מתאריך  18ל ישיבה מן המניין מס' פרוטוקו . אישור1

 6 

 7, נטע 20טוב. ישיבת מועצה מספר ערב    מר אבי גרובר:

 8שהיא נפצעה ולכן לא תוכל להגיע לישיבה הקרובה,  שלחה מכתב שמסביר 

 9לישיבה הזאת לפחות. כמובן שאני שולח לה מפה איחולי הבראה. זה לא 

 10את הרגל אז מאחל לה כמה שיותר מהר  בדיוק החלמה כי פציעה, היא שברה

 11בזום אז אני יודע שעובדים בזום  להבריא ולחזור לאיתנה, היום אפשר לעבוד

 12, להבנתי לא היו 18רבים מאיתנו. אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין מס' 

 13 הערות. 

 14אני מבקש רק להתייחס במשפט אחד    מר גיא קלנר:

 15ברי הובנו שלא כהלכה על ידי ן ודשיתכישיבה לפרוטוקול, הסתבר לי לאחר 

 16בנושא הבנייה בבית ספר  חלק מהקולגות שלי פה לשולחן. ההתנגדות שלי

 17עמל הייתה ונשארה, אני חושב שזאת החלטה פחות נכונה אני מכבד 

 18החלטות רוב ודמוקרטיה, אבל דעתי לא נוחה עם הדבר הזה. התנגדתי ואני 

 19יון וביקשתי לקיים אותם מתנגד. היו הערות שרצינו לקיים במסגרת הד

 20שיבה אתה ברור בצוותא עם רוני וחברים נוספים. שאלתי אותך בסוף הי

 21שמתחילת הדרך רוצה את התוכנית הזאת, שאלתי אותך האם אתה שקט 

 22לאור כל הנתונים שעלו עד הדקה האחרונה כולל הישיבה ההיא, שזו 

 23גות שלי ההחלטה הנכונה, ומכאן ביקשתי את תשובתך, זה לא היה ההתמז

 24עם ההחלטה, ולא אני ביקשתי לאשר את ההחלטה, אז רק להביא את 

 25על דיוקם. היה חשוב לי, כי נהייתה פרשנות שעוברת בחוגים כאלה  הדברים

 26 ואחרים היה חשוב לי לשים את הדברים במקומם. תודה. 

 27 שינוי סדר היום. שאילתא ירון גדות.  2פרוטוקול מאושר. סעיף    מר אבי גרובר:

 28 
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 1מתאריך  18ישיבה מן המניין מס'  אושר בהצבעה פה אחד אישור פרוטוקול לטה: חה

12.7.2020. 2 

 3 

 4 

 5שינוי סדר היום בישיבת מועצת העיר  -21.8.2020. שאילתה ירון גדות מיום 2

 6 ביולי 

 7 

 8מה עם התקציב אבל. העברת את הדף של    מר ירון גדות: 

 9ה צרפתם דף של תקציב בהתקציב. העברת דף של התקציב. דף. בזימון לישי

 10 רבעוני. אין לזה  דיון על זה.  

 11 לסדר היום, שאילתא. 2 סעיף   מר אבי גרובר:

 12 שאלתי אם אין דיון על דף של התקציב.    מר ירון גדות: 

 13צורף הדוח זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אני צריך להציג את הדוח    מר אבי גרובר:

 14 בפני חברי המועצה. הוצג הלאה. 

 15 איזה דוח?  וייזר: דברת גב'

 16  כן. הדוח הרבעוני.    מר אבי גרובר:

 17צורף דוח רבעוני של תקציב. אני חושב שצריך לקיים עליו דיון    : מר ירון גדות

 18, שינוי סעיפים בסדר היום בניגוד 36במועצה אבל, טוב שאילתא לפי סעיף 

 19ע כי כל בא' בפקודת העיריות קו 25א' לפקודת העיריות. סעיף  25לסעיף 

 20ישיבת מועצה תתחיל באישור פרוטוקולים שאילתות והצעות לסדר, כמו 

 21אני נחנו עושים עד היום אני רואה פעם ראשונה אחרי שלוש ישיבות. שא

 22 ןוקיתא' עם פתיחת ישיבה מן המניין ידון תחילה לבקשות ל25מקריא ..

 23. בתשובה לשאילתות לפי הפרק התשיעי 53הפרוטוקול כאמור בסעיף 

 24סוף הועברו ל 18לתקנון זה. ישיבת המועצה מן המניין  29צעות לפי סעיף הוב

 25ה מהסעיפים האחרונים מסדר היום שאילתות של רוני בלקין, שלי הישיב

 26 25ושל צחי שריב וכן כל ההצעות לסדר. בזימון לישיבה נפתח שעל פי סעיף 

 27ות ו. ביקשתי חףוסהסעיפים ל ורבעוהב' ובאישור שני שליש חברי מועצה 

 28עץ המשפטי בכתב על תקינות השינוי, מבחינה חוקית ולא קיבלתי. דעת מהיו
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 1ישיבת המועצה עצמה לדעת מי חברי המועצה שני שליש חברי ביקשתי ב

 2המועצה שאישרו את העברת הסעיפים לסוף ולא קיבלתי. השאלות לראש 

 3ב' מאפשר לפגוע בעדיפות  25. האם קבע היועץ המשפטי סעיף 1העירייה, 

 4. 2א' מדוע לא התקבלה על כך תשובה בכתב לבקשתי. 25גדרת בסעיף והמ

 5חברי מועצה ומעלה אשר  12המועצה זה אומר  מיהם שני שליש חברי

 6 הסכימו להעברת שאילתות והצעות לסדר לסוף ישיבת המועצה ביולי. 

 7 . אותם2א'.  25ב' לא גובר על סעיף  25. אני חלוק על דעתך שסעיף 1   מר אבי גרובר:

 8  חברי מועצה שהצביעו בעד העברת הצעות. 

 9 תי חוות דעת מיועץ המשפטי. שאלתי מיכה למה לא קיבל   מר ירון גדות: 

 10אתה שואל אותי ואני עונה. התשובה שלי אני חלוק על דעתך שסעיף    מר אבי גרובר:

 11. אותם חברי מועצה שהצביעו בעד העברת 2א'. 25ב' לא גובר על סעיף 25

 12היו בעד העברתם לסוף סדר  19וף סדר היום בישיבה מס' סההצעות שלך ל

 13  . 18היום בישיבה מס' 

 14זאת אומרת שגם דברת ומיכאל היו בעד כי הם אמרו לי שהם לא    ון גדות: מר יר

 15היו בעד. והם לא ידעו מזה וזה לא נכון. זה מה שאתה אומר לי עכשיו. דברת 

 16 את יכולה להגיב על זה. 

 17  דבר, אני לא מקשיבה. תה מאמה  גב' דברת וייזר:

 18 לא מקשיבה.    מר ירון גדות: 

 19 אני לא מקשיבה.  לא. לא גב' דברת וייזר:

 20  אתה שואל אותי שאלות.    מר אבי גרובר:

 21שני שליש חברי המועצה שתים עשרה ומעלה שהסכימו להעברת    מר ירון גדות: 

 22שאת אחת  בת המועצה ביולי. אבי אומרוהצעות לסדר לסוף ישי ההשאילת

 23 ת לא אחת מהם. מהם ואת אמרת לי שא

 24  נחנו הצבענו. אבל בישיבה האחרונה א גב' דברת וייזר:

 25 לא. ישיבה לפניה.    מר ירון גדות: 

 26  מה אתה עושה לי תחקיר, אני לא רוצה לענות.  גב' דברת וייזר:

 27 אני שואל שאלה.    מר ירון גדות: 

 28  לא רוצה לענות.  גב' דברת וייזר:
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 1שהיום לא הזיזו לא רוצה לענות או קי. טוב, שאלת המשך. אני רואה    גדות: רון ימר 

 2 ף את ההצעות לסדר ואת השאילתות. בסו

 3  נו אז למה לך סתם לעצבן ולשאול שאלות.  גב' דברת וייזר:

 4 את רוצה לענות לי לשאלה ששאלתי אותך או מה שבא לך.    מר ירון גדות: 

 5  . ימה שבא ל גב' דברת וייזר:

 6 אני רואה שהיום לא הזיזו את השאילתות ואת הצעות לסדר לסוף.   מר ירון גדות: 

 7 והשאלה האם זה באופן קבוע יישאר ככה. 

 8  לא יודע.   מר אבי גרובר:

 9 לא יודע. טוב סיימתי.    מר ירון גדות: 

 10 , שאילתא רוני בלקין. 3סעיף    מר אבי גרובר:

     11 

 12 

 13 מנכ"לית העירייה, שירלי פאר יגרמן – 27.8.20אילתה רוני בלקין ש .3 

  14 

 15האחרונים נעדרה מנכ"לית העירייה,  במהלך שלושת החודשים  : מר רוני בלקין

 16במהלך חודשים אלו נשאל ראש העיר,  .שירלי פאר יגרמן, מעבודתה בעירייה

 17מנכ"לית  מר אבי גרובר, מספר פעמים לגבי פשר ההיעדרות הארוך של

 18שירלי,  ."ה : "שירלי נמצאת בחופשת מחלהתהעירייה ותשובתו היי

 19ה כעובדת ציבור מסורה, בתפקידה כמנכ"לית עיריית רמת השרון, תפקד

 20 .מחויבות רבה לציבור הרמת שרוני וללא משוא פנים תוך השקעה רבה

 21בעיר שמועות לפיהן הוגש לשירלי מכתב  ובמהלך השבוע האחרון נפוצ

 22ות לכך שיוזמת הפיטורין החלה זלצערי, שובצו בשמועות גם רמי .פיטורין

 23מניעי הפיטורין מחלה ושאין קשר בין  עוד טרם יציאת המנכ"לית לחופשת

 24האם מנכ"לית העירייה  .א הן:לפיכך שאלותיי  .למחלתה של המנכ"לית

 25מדוע תקופת ההמתנה הארוכה מסיום עבודתה בפועל  –אם כן  ב.  פוטרה

 26הולים ללא בות לפיטורין הבימה הס –אם כן  ג.הפיטורין  ועד הגשת מכתב 

 27תפקיד האם אותר/ה מחליפ/ה נאות/ה ל .ד  העמדת מחליפ/ה נאות/ה

 28מתי ימונה בעל/ת תפקיד קבוע כמנכ"ל/ית העירייה  .ה  מנכ"ל/ית העירייה
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 1יש דרך לקיים גם פרידה בפיטורין באופן מכבד,  ,ומתי ייכנס לתפקידו

 2תפקיד  .עירייהוד הקבתפ שיקפיד בכבודה של שירלי וימנע המשך פגיעה

 3יה, מנכ"ל העירייה הינו התפקיד המרכזי ביותר בניהול השוטף של עירי

 4מתקיים שילוב של מגיפת הקורונה, שיפוצי קיץ בבתי  בוודאי בתקופה בה

 5ראוי שתהליך החלפה בתפקידים כה  .הספר ותחילת שנת הלימודים שבפתח

 6היטב בין  ומתואם ומרכזיים ומשמעותיים יהיה שקוף לציבור, מהיר בביצוע

 7ועצת אני רוצה להודות לשירלי בשם כל חברי מליאת מ .היוצא/ת והנכנס/ת

 8 בברכה .העיר ולאחל לה בריאות שלמה ומלאה

 9רוצה להצטרף לשורה האחרונה שלך וגם אני ש אז קודם אני בוודאי   מר אבי גרובר:

 10רוצה לאחל לשירלי בריאות איתנה. והחלמה מהירה שתעבור את הכול 

 11 17.8.2020לות ותצא מזה בריאה לגמרי. לשאלות ששאלת קודם. ביום קב

 12על תחילת תקופת ההודעה המוקדמת ירייה הודעה מנכ"לית העלנשלחה 

 13. 2, אלא אם נגיע להסכמה אחרת. 17.11.20-לסיום העסקתה שתסתיים ב

 14. 3ועד סוף אוגוסט.  17.5.20המנכ"לית הציגה אישורי מחלה החל מיום 

 15מראיין מועמדים לתפקיד המנכ"ל ועם בחירתי את המועמד  יבימים אלה אנ

 16   תאם לחוק. מטעמי, אציג אותו לאישור בה

 17 . אפשר להגיד מילה בבקשה :גב' בת שבע אלקובי

 18    בבקשה.   מר אבי גרובר:

 19כשהקראית את השאילתא שלך אני הרגשתי מאוד, מאוד לא נוח   :גב' בת שבע אלקובי

 20ל בן אדם יקר, בן אדם שעבד, אישה שעבדה עעל הכיסא. כי מדברים פה 

 21חסרונה ובכלל בכיסא של ופעלה רבות שאנחנו עכשיו בהחלט מרגישים ב

 22מנכ"ל. מאוד לא נוח לי כשאני שומעת את זה לא פעם ראשונה שמעלים את 

 23השאילתא הזאת ולא פעם ראשונה שמעלים את הנושא הזה, וכל פעם מחדש 

 24ונה אני שומעת סוף, סוף את הפרטים שניסו להתחמק. אז קודם כל פעם רא

 25 הנכונים לגבי הסיטואציה הזאת. 

 26   פרטים היו נכונים גם קודם.    מר אבי גרובר:

 27כמו שרוני ציין בעיר יש שמועות ויש סיפורים כי  לא כל כך כנראה :גב' בת שבע אלקובי

 28רשמית שמענו דברים אחרים. אני מאוד בעל דברים אחרים ואנחנו פה 
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 1, אני מאוד, וון שבאמת יש פה בן אדם בסיטואציה הזאת בתוכוימקווה מכ

 2 , עירוב שני הצדדים. יפהמאוד מקווה שזה יסתיים 

 3 ברור שגם אני.    מר אבי גרובר:

 4 מה זה בתום הודעה מוקדמת רק. לא הבנתי זה שלושה חודשים.    מר גיא קלנר:

 5 לפי ההסכם של שירלי, של מנכ"ל עירייה.    מר אבי גרובר:

 6 זה סטנדרטי?    מר גיא קלנר:

 7 הודעה מוקדמת.  יש שלושה חודשים   מר אבי גרובר:

 8 מנכ"ל עירייה זה שלושה חודשים סטנדרט בכל הרשויות בארץ.    גיא קלנר: מר

 9, אם אתה מצליח לקבל את אישור משרד מסוימיםבתנאים אפשר    מר אבי גרובר:

 10 האוצר, להשיג תנאים טובים יותר. 

 11  אבל המינימום הוא שלושה חודשים.    ר:נמר גיא קל

 12  כן.   מר אבי גרובר:

 13 ני גם רוצה להתייחס. א   מר ירון גדות: 

 14ואני נותן לכולם  אחד שאל שאילתאאיזה טוב אני, , בבקשה   מר אבי גרובר:

 15 להתייחס. 

 16 אז אתה לא חייב.    מר גיא קלנר:

 17  לא חייב.    מר אבי גרובר:

 18 הפעם  דהכבוד לך שאתה לא מתגרל כל, כ קודם   מר ירון גדות:

 19 ה?פעם לחזור לז אתה רוצה עוד   מר אבי גרובר:

 20כן. ודבר שני אני לא מבין איך מישהו בחופשת מחלה שנמצא    מר ירון גדות: 

 21בחופשת מחלה הוא מקבל מכתב פיטורין או מכתב הודעה מוקדמת, סך 

 22על סיום העבודה שלו,  הכול בן אדם חולה בבית. מקבל מכתב פיטורין, מכתב

 23ואחרון . ודבר שלישי אם הוא באמת היה חולה, אם היא באמת הייתה חולה

 24צה להגיד שדבר אחד טוב עשית בקדנציה הקודמת וזה להביא את אני רו

 25שירלי למנכ"לית העירייה, אני חושב שהרבה בזכותה אתה נבחרת, וחבל 

 26אותו הצלחת  שאת הדבר הטוב היחידי שעשית בקדנציה הקודמת שלך גם

 27 רבים .... ללכלך בתרגילים פוליטיים תרגילים של כוח. אני חושב שעוד

 28 עוד מישהו רוצה להתייחס.    בי גרובר:א מר



 י"ז אלול תש"פ 6.9.2020מליאה  מן  המניין  מיום  מישיבת   20פרטיכל מס' 

 

 

 9 

 1אני אבל קצת קשה לי להתייחס אחריו. אני רציתי להיות כל כך  גב' דברת וייזר:

 2 עדינה, ואחריו כאילו. הוריד לי. אני כאילו מתלבטת. 

 3 לך או מה.  ריםהל   מר אבי גרובר:

 4ה אני רוצה יד כאישה לאישקשה להתרומם מכאן. אני רק רוצה להג גב' דברת וייזר:

 5גיד שאני מכירה את שירלי שנים עוד מהתקופה שלנו כיו"ר משותפות, לה

 6ושירלי אכן חולה היא גם חברה טובה ואכן היא חולה ואני באמת מאחלת 

 7יד כאישה לאישה בתוך גלה החלמה מהירה ובהזדמנות הזאת אני רוצה לה

 8מען העיר כל מה שעשתה לבניין העירייה שאני מעריכה אותה ומכירה לה על 

 9השנים האלה, ואני  בארבע ובפרט למען מערכת החינוך ברמת השרון  בכלל

 10מאחלת לה החלמה מהירה והצלחה ענקית בהמשך הדרך. השתדלתי 

 11 להתרומם משם. 

 12ה. אחד, אמרתי את זה בהזדמנויות ה שאלתהיי , אני כן אגיד משפט   מר גיא קלנר:

 13חושב שכולנו  ות ודעות. אניסיעות פוליטי קודמות, הערכה לשירלי פה חוצה

 14מאוד הערכנו את העבודה שלה. לא יודע כרגע מה קורה מבחינת דיווחת ואני 

 15מקבל את מה שדיווחת, אני לא מכיר מספיק את המצב הרפואי שלה וכו'. 

 16. אני חושב שמגיע לה תודה ענקית מכולם על האני מאחל לה בריאות שלמ

 17יד בסוף ואני לא קסט מסוים להגחשוב כן בקונטכך. ובכל שעשתה, אין ספק 

 18מתייחס לאבי גרובר בהקשר הזה. אני חושב שבסוף בסוף לטוב ולרע 

 19הסמכות והסוברניות לקבל החלטה בעניינה של מנכ"ל כלשהו ולא משנה 

 20אישור מועצה. אני לא נכנס לגופם של בכרגע מי הוא זה של ראש העיר, ו

 21כזו או שביעות רצון  מהלך הדרך, איאנשים, אני חושב שקרה מה שקרה ב

 22אחרת, לא יודע אפילו מה, אבל אם הגיעה נקודה שבה הנהלת עיר וראש עיר 

 23בראשה מחליט שהוא רוצה לשנות מי מעובדי המערכת בכיר ככל שיהיה 

 24 ,ישראל ישראלי, אתמול זה היה שמעון הבסופו של יום, היום זה אבי, מחר ז

 25לקיים את  הפוליטי הנבחרניות של הדרג שמעון, זה לא רלוונטי, זה סובר

 26 ההחלטות האלה. ואני מציע 

 27 שמעון מזרחי.  עידן למדן: עו"ד 

 28העיר. לך  אני יכול להבטיח לך ששמעון מזרחי לא יהיה מנכ"ל   מר אבי גרובר:
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 1  ולברזל. 

 2  חושב. יואנ   מר גיא קלנר:

 3 הוא לא יעבור כל כך מהר.  עידן למדן: עו"ד 

 4ודה היא שאני חושב שצריך בסוף הנק ?ב להפריעעידן אתה חיי   מר גיא קלנר:

 5להיות הוגנים עם הסיטואציה וגם כשהסיטואציה כזו שאנחנו מכירים 

 6אותה, ומעמיקים בה יודעים, יודעים פחות, בסופו של יום יש נוהל שאנחנו 

 7ד אותו. ומנכ"ל עירייה ממונה על ידי ראש עיר או בהמלצת ראש בצריכים לכ

 8זאת מערכת היחסים שהגיעו עם שר לי יהיה תמיד. צ היה תמיד וכך עיר וכך

 9שירלי, אהבתי מאוד את עבודתה כמו כל, כמו רבים מתושבי העיר אבל צריך 

 10 גם לכבד את העיקרון הזה. 

 11   .יש לך שאלת המשך משהו רוני   מר אבי גרובר:

 12 לא.  : מר רוני בלקין

 13 ירון.  ן גדות, בבקשה, הצעה לסדר ירו4לא. סעיף    מר אבי גרובר:

 14 

 15הנמכת דרך דודו דותן עפ"י תב"ר  -20.8.2020. הצעה לסדר ירון גדות 4

 16 שאושר

  17 

 18אושר  2016הנמכת דרך דודו דותן בהתאם לתב"ר שאושר. בשנת    מר ירון גדות: 

 19ש בדרך דודו דותן העובר מתחת לגשר תע"ש יתב"ר בנוגע להנמכת קטע הכב

 20ון בדרך זו. לצאת מרמת השריותר לעבור ו על מנת לאפשר למשאיות גבוהות

 21מבלי להצטרך לעבור דרך מרכז העיר ודרך ראשונים כדי לצאת מהעיר. לפני 

 22כן במשך מספר שנים עד היום קרו וקורים מקרים שבהם רכב גבוה נתקע 

 23ולצומת מורשה.  4המזרחית מהעיר לכביש  המתחת לגשר ופוקק את היציא

 24אלו ו תונורחאה תוימוקמה תוריחבה תארקל בשלבים מסוימים בעיקר

 25קבע על ידי שר התחבורה ישראל כץ בביקורו, שתיפתח כניסה שלפניהם נ

 26ויציאה דרך רמפות מה שיקל את הצורך בהנמכת הכביש. רמת השרון יצאה 

 27משרד התחבורה.  ות טחבהלפרויקט שדרוג רחוב החרושת על בסיס 

 28  לאחרונה התברר שתוכנית משרד התחבורה הוקפאה ולא תבוצע בקרוב.
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 1  על ההקפאה. מי הגאון?מי הודיע על זה.  צקי:מר יעקב קור

 2 לא יודע. אתה?    מר ירון גדות: 

 3בדקת? מה השטויות האלה. מה אתה שמעת שיש הקפאה. שמעת  מר יעקב קורצקי:

 4  בדקת? 

 5הקריאות החוזרות ונשנות של רכבי תושבי העיר בפקקים עקב    מר ירון גדות: 

 6 לים עקב הפסד ון מיליוני שקתושבי רמת השרמשאית תקועה עלו ויעלו ל

 7שעות עבודה ועצבים מיותרים. כמו כן הפסד של שעות עבודה למשק הכללי. 

 8כל הפתרונות הזמניים וההתחכמויות השונות שניסו בשנים האחרונות 

 9אין בהם כדי לפתור את הבעיה. מועצת העיר תתבקש אם כן  ובזמן האחרון

 10כבר של  העבודה שאושרהדם האפשרי את להחליט על עיקרה. לבצע בהק

 11מועצת העיר ולהנמיך את הכביש העובר מתחת לגשר. זה משהו שאושר זה 

 12משהו שהכסף בשבילו הוקצה. התב"ר אושר, יש פרוטוקול של ועדת 

 13, יש 2016ים להתחיל את העבודות משנת דתחבורה שבה נאמר וכתוב שעומ

 14ה אז, אין בוועדת תחבור אנשים שהיו בוועדת תחבורה אז, ראש העיר היה

 15סיבה לא לעשות את העבודה הזאת. אני מציע שיוחלט לאשרר, כמו  שום

 16שמאשררים היום עוד איזה שהיא החלטה מזמן, לאשרר גם את ההצעה 

 17 הזאת. זהו. 

 18  וצים לעשות שם. בכלל מה ר גיש לך מוש   מר אבי גרובר:

 19 ?מה   מר ירון גדות: 

 20   ?התוכנית בכלל מה הייתהיש לך מושג    מר אבי גרובר:

 21 להנמיך את הגשר, לאפשר למשאיות יותר גבוהות לעבור.    מר ירון גדות: 

 22 ?בכמה להנמיך   מר אבי גרובר:

 23שההחלטה  זה לא משנה. מה שאישרתם, אלא אם כן אתה טוען   מר ירון גדות: 

 24אתה רוצה להתנגד לה. להחליט הייתה לא טובה. אתה רוצה לבטל אותה, 

 25טה שאושרה תב"ר שאושר לבצע. פשוט , כרגע יש החלטה אחרת, בסדרהחל

 26 . 2016לא מבוצע מ

 27שהייתה בבסיס אותו  התוכנית הקיימתאני אגיד ככה כמה מילים.    מר אבי גרובר:

 28במטר אחד. זה כל הגשר בערך  מגביהה אתמנמיכה את הדרך,  תב"ר היא
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 1 מה שהיא עושה. 

 2 לא את הגשר.  ד"ר צחי שריב:

 3 מנמיכה.  י:מר יעקב קורצק

 4היא מנמיכה את הדרך ובעצם זה המעבר מוגבה בערך במטר, גם זה    מר אבי גרובר:

 5מש"ח זה מה שהופיע באותו מכרז  1.3לא לכל האורך. העלות המוערכת היא 

 6עוד עלויות. כשאני בדקתי עם חלק מגורמי  הזיהיו על של הקבלן. לדעתי 

 7יות, בפועל העלויות יהיו לל את כל העלולי שזה לא כו המקצוע אז הם אמרו

 8גבוהות הרבה יותר לדעתי גם שינוי של מטר אחד לא באמת יפתור את 

 9  משאיות נתקעות שם. נראה הבעיה. אנחנו עדיין 

 10 אתה מתנגד להחלטה שאושרה?    מר ירון גדות: 

 11  מתנגד זה מילה מאוד גדולה.    בי גרובר:א רמ

 12 לבטל אותה. מבטל, מבקש    מר ירון גדות: 

 13ראש העירייה את ההחלטה. עכשיו ביחד עם כאני עוד לא ביצעתי    מר אבי גרובר:

 14קובי אלפסי, ראש אגף הביטחון הוא הביא לי פיתרון אחר, טוב אני אתן לך 

 15 צחי אתה רוצה לדבר. 

 16 . תמשיך. אל ד"ר צחי שריב:

 17 מזהה  זרייעי שבאמצעות להוא הביא לי פיתרון אחר, של אמצ   מר אבי גרובר:

 18כשרכב גבוה מגיע ומוריד גשר, העלות של זה משהו כמה מאות אלפי שקלים, 

 19 . ₪סדר גודל של שלוש מאות, ארבע מאות אלף 

 20  ?מה הפיתרון   מר גיא קלנר:

 21זר, איזה שהיא קרן יי, במסגרתו קרן לרוןתפילנו עוד פעם, זה הוצע    מר אבי גרובר:

 22יך לראות איך יא מורידה, צרה הרלוונטי והמזהה שמגיע רכב מעל הגוב

 23, כי אתה לא יכול פתאום להוריד על רכב לפגוע ברכב, בצורה עושים את זה

 24במקדמי הבטיחות והכל, היא מורידה איזה שהוא גשר בהמשך הדרך ואז 

 25יע אל הגשר. זה יכול לקרות עוד בשלב גלמעשה היא מונעת מהרכב הזה לה

 26ה. אנחנו ת הפנייה שמאלי שאתה לוקח אשאתה יורד כאילו מהמגרש לפנ

 27עם החברה הזאת אנחנו בודקים את הפתרון הזה זה נראה לי פתרון שהוא 

 28יותר הגיוני כרגע. דרך אגב, כן חשוב לי להגיד משהו, אפרופו כל מיני 
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 1לגבי הדרך הזאת. יש לנו הסכם עם  פרסומים, כרגע הדרך הזאת יש הסכם

 2 שהכביש הוא רקכתוב במפורש  תע"ש לגבי הדרך הזאת. בהסכם הזה

 3מטר לכל היותר. זה  2.5טון, ובגובה של  4לרכבים פרטיים, במשקל של עד 

 4ההסכם הקיים. אז מי שמנופף בכל מיני הצעות ופוסטים וכותב בלי הפסקה, 

 5פרטיים בלבד בגובה שניים  םהוא חתם על הסכם שקובע שזו דרך לרכבי

 6בגשר הזאת. מדובר  כאילו את הדרךטון, סתם שנבין  4-וחצי מטר לא יותר מ

 7לא במצב הכי טוב בעולם, שעוד פעם מהנדסת העיר יכולה להוסיף בעניין 

 8אבל כמו שאמרתי להבנתי זה לא יגמר במיליון שתיים,  ,הזה, היא תוסיף

 9ים שצריך לעשות וכל מיני כאלה זמיליון שלוש מאות, יש שם ענייני ניקו

 10ת הרמפות שאמורואנחנו אמורים דברים, עלות היא הרבה יותר גבוהה. 

 11 יבוצעו וזה גם כן יעזור מהבחינה הזאת.  4להיות במסגרת הנת"צים על כביש 

 12 מה הלו"ז הצפוי לרמפות?    מר גיא קלנר:

 13קטובר הקרוב זה ויש לו"ז אוקטובר. אעוד פעם. אנחנו תלויים.    מר אבי גרובר:

 14מתוך של אנחנו חלק ז. זה כרגע, הלו"ז עוד פעם אנחנו בתוך המכרז המכר

 15. זה היה הלו"ז, זה מה שהיה אמור להיות 4של הנת"צים על כביש הפרויקט 

 16בתוכו  אמורים להיות מהתחלה, הפרויקט הזה מתבצע בקצב שלו ואנחנו 

 17ו זה אמור להיות נלנושא הזה וזה אנחרמ"י עם מימון של משרד התחבורה 

 18יש לנו עתי יתקיימו, ק מהפרויקט הזה. המיקום, הדרכים וכל התנאים לדחל

 19נכון, כל התנאים יתקיימו, זה אמור לקרות. ואז גם יהיה חלופה של אישור 

 20תקוע עדיין רכבים יוכלו יהיה חלק מהרכבים יוכלו לצאת דרך שם. אם זה 

 21עדיין יוכלו לצאת, ובסופו  אבל 5לצאת דרך אותה רמפה אמנם נוסעת לכביש 

 22ם תי לשם עוד פעהדרך, אני נסעשל דבר צריך להגיד את זה פה, יש לאורך 

 23 ארבעה. היום לראות, יש ארבעה, חמישה שלטים לאורך הדרך ועדיין 

 24 טוב. במבחן המציאות זה לא עובד. זה צריך להגיד.    מר גיא קלנר:

 25ו על זה שאנשים לא ד כמה. אנחנעהשאלה היא אבל עוד פעם גיא.    מר אבי גרובר:

 26 צי. יים על מטר וחת בגודל של שנעוד פעם, ארבעה שלטים, חלק מהם באמ

 27ארבעה רשעים תוקעים עשרת אלפים צדיקים זה הבעיה. אני לא    מר גיא קלנר:

 28 דואג להם, אני דואג לציבור. 
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 1זה משהו יפעם בכמה זמן ועכשיו השאלה עד כמה אנחנו על כל זה א   מר אבי גרובר:

 2הרי בסופו  בהתאם לשורה של שלטים לאורך הדרך,ים לעופלא כזה שאנשים 

 3בגלל שהוא רואה מגבלה של גובה, הווייז שולח הוא לא  דבר מה הבעיה של

 4 לאיודע לזהות גובה, הוא לא יודע להגיד תכניס את הגובה שלך ואז הוא 

 5ה שלו. הם במכניס אותך. הם יודעים, הם יכולים להכניס כל גשר מה הגו

 6דרך. אנשים אורך המוליכים משם מכוניות. עכשיו יש סדרה של שלטים ל

 7האלה ועדיין מגיעים לסוף. יש בהתחלה, לפני הפנייה,  עלמים מהשלטיםמת

 8על הפנייה, לפני הסיבוב, יש כל כך הרבה שלטים גדולים, צהובים, מוארים, 

 9השאלה האם  וממשיכים לנסוע, עכשיעדיין והכל מה שאתה רוצה ואנשים 

 10לטים צריך עמיים, שלושה בחודש, שאנשים מתעלמים מכל השעל פעם, פ

 11 זה שאלה. בדבר הזה. קיע מיליונים להש

 12קיבלת אותו.  ₪. מיליון ₪למה מיליונים. מדברים שם על מיליון  מר שמואל גריידי:

 13 למה מיליונים? יצא מכרז. 

 14הועבר . והכסף הזה קיבלתי ףאת הכסאני אומר קודם כל המיליון.    מר אבי גרובר:

 15 לרמפות. 

 16ני רוצה לדעת מה המניע . מה המניע, אהיה קבלן זוכהיצא מכרז.  מר שמואל גריידי:

 17 שלך לבוא ולהתנגד להנמיך את הכביש מתחת לגשר. מה המניע שלך. 

 18  זה מאוד יקר.  עלות מול תועלתאמרתי לך, אני חושב ש   מר אבי גרובר:

 19. דרך הגשר ייתן 5תיתן יציאה ברמת השרון רק לכביש באה שהפעם  מר שמואל גריידי:

 20בין אותך. אני לא מצליח. אני מדבר . אני מנסה להלכל הכיוונים לך יציאה

 21 על זה כבר עשרות פעמים. 

 22 כי הפיתרון הקיים הוא פיתרון מאוד, מאוד חלקי.    מר אבי גרובר:

 23 למה חלקי.  מר שמואל גריידי:

 24 זה פחות מטר. קי כי להוא ח   מר אבי גרובר:

 25 . 5כביש תיתן לך רק ל כי הרמפה שתהיה לך ביציאה מר שמואל גריידי:

 26 אבל...שלושה מטר.  עידן למדן: עו"ד 

 27 קיבלת כבר.  השאת ₪מיליון זה  מר שמואל גריידי:

 28 תימנע.  עידן למדן: עו"ד 
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 1  .םזה פותר לחלק מאוד מסוים של הרכביזה לא כל המשאיות.    מר אבי גרובר:

 2 או בתוך העיר.זה פותר לכל המשאיות שיצאו מתחת לגשר ולא יצ מר שמואל גריידי:

 3דה כניסה ויציאה אחת. זה בגלל שירון גדות הציע. אני לא זה העיר היחי

 4יודע, אני חושב שאנחנו תמימי דעים כל חברי המועצה להנמיך סוף כל סוף 

 5ה יודע שהרמפה תאזה איוולת. זה איוולת אם את הכביש הזה, די מספיק. 

 6מצא לך בעיה, אז ת, אז מה נעשה. אז יש 5אותך רק מכביש עצמה תוציא  

 7 יום יש לך אותו. במהלך של חודשיים שלוש אתה פותר את הבעיה. פיתרון. ה

 8 אבל יש תקצוב ויש הכול.  עידן למדן: עו"ד 

 9  הועבר לרמפות לא?התקצוב    מר אבי גרובר:

 10 ע. גריש תקצוב כ עידן למדן: עו"ד 

 11 רגע, לא הבנתי למה לא עושים.  גב' דברת וייזר:

 12 ה מכרז. משכ"ל היהיה כבר  מדן:עידן ל עו"ד 

 13 היה מכרז גם.  מר שמואל גריידי:

 14 הכול היה לך ביד.  עידן למדן: עו"ד 

 15 מה הבעיה.  מר שמואל גריידי:

 16מש"ח  ונלא קיבלעוד  ₪אני אומרת שמדובר על זה שקיבלנו מיליון  אדר' עירית טלמור:

 17מיליון לא אז ה. ₪מיליון וחצי  הבטחה של המינהל לתתתה איזה שהיא היי

 18עה שצריך לעשות שם היא ודאי תהיה הרבה יותר גם אז ב אצלנו. ההשקשוכ

 19שהוא המינהל רצה לשלם לא בגלל לנסוע, כנראה לא כל המשאיות יכולים 

 20ת וסרמת השרון המינהל רצה לשלם כי הוא רצה שהמשאיות שמעמינחמד 

 21 את עפר 

 22 שמעתי. את הפינוי. שמעתי על זה גם כן. אני  מר שמואל גריידי:

 23לא הולך שבסופו של דבר דרך שם.  המזוהם שייצא מתע"ש ייצא טלמור: עיריתאדר' 

 24 להתבצע. 

 25זה לא קשור אחד לשני. זה לא קשור. מדובר על יציאה שלנו של  מר שמואל גריידי:

 26וונים. דרך הגשר. לא מדובר בכלל יכהתושבים מרמת השרון החוצה. לכל ה

 27ת הבעיה, א תפתור לנו ארמפת היציאה לאף אחד לא עושה לנו טובות. אבל 

 28 זה מה שאני אומר. צריך לפתור את זה כמה שיותר מהר. 
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 1 תושבים יוכלו להמשיך לצאת דרך הגשר הזה. רמפות, משאיות.  ד"ר צחי שריב:

 2ה עשית השרון, כל המשאיות, אז מ תמאבל המשאיות יצאו דרך ר מר שמואל גריידי:

 3 בזה. 

 4 . 5כביש  ד"ר צחי שריב:

 5הלעשות את ז לא הבנתי, יש בעיה כספית או שיש בעיה הנדסית :ב' דברת וייזרג

  6 

 7 אין בעיה כספית.    מר ירון גדות: 

 8  אין בעיה כספית ולא הנדסית זה אושר.  מר שמואל גריידי:

 9 זה אושר יש תב"ר.    מר ירון גדות: 

 10 לא אמורה להיות בעיה הנדסית.  עידן למדן:  "דעו

 11ב"ר לכסף. תב"ר זה מסגרת ת ההבדל בין תם יודעים פה אכול ד"ר צחי שריב:

 12האלה אינם.  ₪תקציבית, יכולה להיות מלאה, יכולה להיות ריקה. מיליון 

 13 צריך למצוא אותם. הם צריכים לבוא על חשבון. 

 14 . ₪ליון . זה לא מי₪היה מיליון י אהיא אומרת לך שזה ל   מר אבי גרובר:

 15. זה לא שהם סדרי עדיפויות. זה ם. מה זה אינםלא. זה לא שאינ גב' דברת וייזר:

 16 אינם. 

 17 נכון.    מר אבי גרובר:

 18 לא. זה היית צריכה לקבל ממקור חיצוני. היא אומרת שלא.    מר גיא קלנר:

 19 ניתנו כבר.  ₪מיליון  עידן למדן: עו"ד 

 20 אומרת לך שלא. יא ה   מר גיא קלנר:

 21 לא ניתנו.  מר יעקב קורצקי:

 22 ניתנו.  לא ד"ר צחי שריב:

 23הכסף של המינהל ואפילו לטעמי זה שמונה מש"ח הופנו בסופו של  ית טלמור:עיר אדר'

 24 דבר לרמפות. כי הם הבינו. 

 25 הופנו אבל זה.  גב' דברת וייזר:

 26מפות ומיליון אחד לר אבל היה אמור היה להיות עשרה מיליון עידן למדן: עו"ד 

 27 א מבין למה. אני לה קבלן זוכה במכרז. לביצוע של זה. כבר הי

 28 הופנו על ידינו או הופנו על ידי המינהל.  גב' דברת וייזר:
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 1המינהל בתקציב הזה של המיליון וחצי, הוא לא נתן לנו, אולי  אדר' עירית טלמור:

 2 הבטיח אלפיים ושש עשרה. 

 3לא ביצענו. אם היינו מבצעים היה קבלן  ו את זה. כיענצכי לא בי מר שמואל גריידי:

 4 לא סיפור.  וכה לא היה זהח כבר. קבלן זזוכה יוצא לשט

 5זה עניין של סדרי עדיפויות. מה זה אין. אז אפשר לתקצב את זה  גב' דברת וייזר:

 6 מחדש. 

 7 בוודאי.  מר שמואל גריידי:

 8ם, חשבנו שנתקדם עם הכניסה נישחיכינו שלוש, חיכינו כמעט ארבע  עידן למדן: עו"ד 

 9התקדמנו  חנו רואים שלאונתקדם עם הרמפות, ונתקדם אנ והיציאה

 10יים השקענו כסף במחסום נוסף, אני לא יודע כמה עלה המחסום הנוסף בינת

 11 היה אמור לתקוע את המשאיות. שמו שם ברזל נוסף. 

 12 זה גרושים המחסום הנוסף. זה כולה שלט.    מר אבי גרובר:

 13וא עלה כפי שעלה מוועדת התנועה. השמו את הברזל נוסעת לא. לא.  למדן:דן עי עו"ד 

 14  פלוס ...ואז נשבר. לדעתי  ₪עשרת אלפים יותר מ

 15 צחי יודע.  גב' דברת וייזר:

 16  חבר'ה צחי לא.   מר אבי גרובר:

 17 . הוא העלה שרטוט גב' דברת וייזר:

 18 . ת העבודהא עהוא העלה שרטוט אבל הוא לא זה שביצ   מר אבי גרובר:

 19 כמה זה עלה השלט הזה.  :מר מיכאל דורון

 20 צחי לא.    :מר אבי גרובר

 21  זה לא עניין של צחי. עידן למדן: עו"ד 

 22 זה עלה.  ₪שישים אלף    מר ירון גדות: 

 23 . ₪שישים אלף    מר גיא קלנר:

 24. עכשיו על קרן הלייזר. מאה ₪. שמנו שישים אלף ₪שישים אלף  עידן למדן: עו"ד 

 25 לא כולל תיקונים של מה שהיה עד היום.  ₪ים אלף ונמש

 26   ה שמונים. איפה שמעת מאמי אמר לך. מ מר יעקב קורצקי:

 27אתה אמרת. למה אתם זורקים סתם מספרים. הקיצר לא עלה מה  גב' דברת וייזר:

 28  זה משנה. 
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 1, בסדר. מאה. גם מאה זה עלה כולל. אפס שקלים ₪מאה אלף  עידן למדן: עו"ד 

 2  בסדר.

 3  זה חומר של...הוא ריתך אותם. יעקב קורצקי: רמ

 4 ס שקלים. ה זה משנה. אפמ גב' דברת וייזר:

 5אפס שקלים השקענו לשים את המחסום שנורא יפתרו בו את כל  עידן למדן: עו"ד 

 6הבעיות ומאז נתקעו עוד פעמיים. לא פתר את הבעיות. באפס שקל לא פתרנו 

 7ן ממתינים. אנחנו אנחנו עדייש ראתה אומאת הבעיות באפס שקל. עכשיו 

 8חלקי. ההחלטה ה יהיה פתרון לא יודעים מתי זה יפתח וגם כשיפתח ז

 9 ןיעטמחדש את התב"ר אם צריך לה ןיעטקיימת, הכסף קיים. אם צריך לה

 10 מחדש את התב"ר נחליט את זה כסדר עדיפויות. 

 11משאיות  יןיברור לך שגם אחרי שנבצע את המכה הזאת יהיו שם עד   מר אבי גרובר:

 12  שלא יוכלו לעבור. זה ברור לך. 

 13 ה פתאום. לא. מ   מר ירון גדות: 

 14  כל משאית תעבור שם? לא ברור לך?   גרובר: אבימר 

 15 לא. משאית שני מטר לא תעבור.    מר ירון גדות: 

 16 לא. תמיד יהיה לך כאלה    מר גיא קלנר:

 17לי אם זה העלות. אם העלות או גם עם קרן הלייזר. ..עכברים זה גם. עידן למדן: עו"ד 

 18עם י מטר כניסה, ות קיימות. חציותר מיליון שקלים התוכני היא פחות או

 19מטר יציאה אני זוכר שאנחנו הצבענו על זה חלקנו שהיו פה. וגם הצביעו גם 

 20בעד התוכנית גם בעד ההנמקה, גם בעד התב"ר. אז אין שום סיבה לא לבצע 

 21ית. יש לך החלטה שרק צריך לקדם נטואת זה בלי קשר ההצעה היא לא רלו

 22 זה לא קשור. אותה. 

 23  ?אומראז מה אתה    מר גיא קלנר:

 24אני אומר לבצע את ההחלטה בלי קשר לדבר הזה. קיימת התוכנית.  עידן למדן: עו"ד 

 25אני חושב שליישם אותה כרגע זה יפתור לנו באמת את אותם ארבעה, 

 26 לנו אותם. ר וחמישה, שישה מקרים שכל פעם קורים. זה יפת

 27 ?זה המספר   מר גיא קלנר:

 28 טובה יותר. בצורה  עידן למדן: עו"ד 
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 1 ?רק שישה בשנה   גיא קלנר: רמ

 2חודשים כאלה. פה ושם משאית  שבועות כאלה, יש  עוד פעם, יש   מר אבי גרובר:

 3פקק מסוים שמשך לפעמים עשר איזה מגיעה ונעצרת. וכתוצאה מזה נוצר 

 4גורמת לאיזה שהיא הפרעה. פעם היה פקק  .דקות ולפעמים חצי שעה

 5 במקום. היה. 

 6  לא נעים. נעים,  אל קקפה לא   :מר גיא קלנר

 7 יש ויכוח שמצב כרגע הוא תקין. אין ויכוח, המצב כרגע לא תקין.    מר ירון גדות: 

 8   מה זה לא תקין.   מר אבי גרובר:

 9 ויכוח. ן על זה יצריכים לפתור אותו. המצב לא תקין, א    מר ירון גדות: 

 10בנייה  ח שיש לך הרבהאתה גם מוריד משאיות מתנועה בכביש. בט עידן למדן: עו"ד 

 11 ה מוריד אותם מתנועה חוזרת בתוך העיר, חלקן. שם, את

 12 המשאיות שבאמת בעייתיות ימשיכו לנסוע בתוך העיר.    מר אבי גרובר:

 13צמנו דברים וסים. צמבבסדר. אז צמצמנו חלק. גם צמצמנו אוטו עידן למדן: עו"ד 

 14לחן, ושב מסביב לשוה גיבוי מלא אני חאתה רק צריך. תפעל בעניין. יש לך פ

 15היו בעבר בוודאי והצביעו בעד ההצעה הזאת ובעד התקציב הזה, של אלה ש

 16ואני מניח שגם החדשים שהצטרפו למועצה תומכים בדבר הזה. בלי קשר לא 

 17 צריך פה בכלל הצעת החלטה. 

 18שאים עקרוניים ונושאים שאתה יודע, זה דברים ן שיש נואני מבי   מר אבי גרובר:

 19עניין ערכי שקשור לתפיסת  אחורי זה איזהה שהוא עומד משבהם יש איז

 20עולם שבו אתה יודע אפשר להתווכח ואנחנו יודעים פה להתווכח על דברים 

 21כאלה. להוריד מטר גשר אני לא חושב שיש מישהו שחושב פה שזה מנוגד 

 22או אתה יודע אני יוצא נגד כל הערכים שינקתי בבית או אחר  הלדיבר כז

 23או קי אני אומר היה מבוצע.  כל כך פשוט זהר. אם זה היה אימי ואבי. בסד

 24לך שאני מכל הבדיקות שעשיתי גם אני אז גם עם האנשים שהיו אז, ועובדה 

 25שקודמי שהדרך הזאת עמדה שם שנים על שנים גם לא ביצעו את זה כל כך 

 26יה כל כך פשוט, אז למה אחרים לא ביצעו את זה. אני אומר אם זה ה ,פשוט

 27כסף אנחנו צריכים להחזיר אותו הכסף הגיע, ה א כל כך פשוט.לך שזה ל

 28למקורותינו ולא למקורות אחרים. עד עכשיו גם לא היה לנו, אתה יודע 
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 1עכשיו אנחנו קצת מתחילים לקבל יותר כסף מאזור, מפרויקטים כמו ביג 

 2עכשיו בינינו הכסף בנושא של תחבורה, אני עונה הכי אמיתי אבל עד  םואחרי

 3י שכאילו שאני מתווכח פה נגד. אם שהוא נושא ערכ. זה לא איזה פה בסדר

 4  ?זה היה כל כך פשוט הייתי מבצע. או קי. למה שאני לא יבצע

 5 נו. לא יודע.  עידן למדן: עו"ד 

 6ך עד היום ביחסית שגרושים י עונה לנאני אומר לך שעד היום אז א   מר אבי גרובר:

 7לה, שהיו לי ם פרויקטים כאושא של תחבורה, שאיתו מבצעישקיבלנו בנ

 8קומות ששכונת נווה רום מוצפת לי, פעם בתקופה ובתים מוצפים וכל מיני מ

 9כאלה  דברים, אני אומר לך אמיתי, היה לי את סדרי העדיפויות ודוברת 

 10ה, אם הייתי צריך להחליט ויות האלפאמרה את זה נכון, בתוך סדרי העדי

 11ן ווה רום, אז כלמשל לשכונת נהאם אני נותן את הכסף של סלילה ותיעול 

 12שנתקעות בגשר ולפעמים חשבתי שזה יותר דחוף כרגע מאשר כמה משאיות 

 13צריך לעמוד בתור. אומר לך אמיתי. עכשיו אני אומר לך שבתוך הבדיקות 

 14כי מה שאותה עבודה  ₪ליון קט של מיישעשיתי עם אנשי המקצוע, זה לא פרו

 15נו כמה פעמים לצערי הרב ראישנעשתה לא תמחרה פנימה את כל הדברים, 

 16שעשינו כזאת עבודה שבפועל ראינו שפתאום אנחנו נכנסים לסרט שלם. 

 17מדובר על כמה עשרות סנטימטרים שם. שמעבירים רק סוג מסוים של 

 18רעוע, מאוד שר מאוד גמשאיות ולא פותר את הבעיה הגדולה באמת, זה 

 19ם לסרט רציני בעייתי שאם אתה מתחיל לגעת בו, לדעתי אנחנו נכנסים ש

 20ו לא מעט מיליונים בדבר הזה כשיש חלופה שהולכת לקרות, מאוד שיעלה לנ

 21אני אומר שבתוך הדבר הזה, עכשיו דרך אגב, עכשיו אנחנו אמורים לקבל 

 22ותיעול סלילה ל שמתוך מה שקורה בביג ובאחרים, הכנסות גם לנושא 

 23באמת רק  הכנסות בהיקפים משמעותיים הרבה יותר. ואז אתה יודע אם זה

 24וד פעם אנחנו נעשה את הבדיקה הזאת עוד פעם, אבל אם ומשהו וע ₪ון מילי

 25זה עולה רק מיליון משהו אז באמת שבשביל מיליון ומשהו אתה יודע משהו. 

 26אני כאילו זה ע ערכי שטבאמת אני אומר לך כאילו. אין לי פה איזה שהוא ק

 27ה הרבה יותר אני רוצה שהעסק יעבוד הכי חלק שיש. הדרך הזאת היית

 28להזכיר את זה לאנשים, בגלל העצור שהיה בסוף. העצור עייתית וצריך ב
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 1שהיה בסוף היה כל בוקר תוקע את כל תל אביב את כל רמת השרון שעה 

 2כל אלה. ובבוקר. היה שם פקקים מקצת אחרי הגשר ועד אלכסנדרוני 

 3הצלחנו לשנות את התמרור. זה היה הדבר הגדול. מאז כמעט ואין שם 

 4נדסה תעשה עבודה, אם ההנדסה תראה נתקע אוטו, ההקקים. פה ושם פ

 5שזה באמת עומד, זה המספרים איזה משאיות עוברות וכל הדברים האלה 

 6אז מה אכפת לי לבצע, בכיף אני יבצע את זה, אני יהיה חתום על עוד 

 7  בעיר. בשמחה. טנמוינומ

 8 תוכל לגזור עוד סרט. ניתן לך את העונג.  עידן למדן: עו"ד 

 9יש תב"ר על מיליון וחצי. אבל אני אומר לך עוד פעם, כל הבדיקות    אבי גרובר:מר 

 10שלי מראות שזה לא מיליון וחצי. התועלת של זה היא מאוד, מאוד נקודתית, 

 11עבודה אז אם ההנדסה תעשה  עדיין יתקעו שם משאיות, וזה. אבל עוד פעם

 12ל א תב"ר, להגדיסבבה. הרי במילא אם זה מעל מיליון וחצי אני אצטרך להבי

 13את זה לוועדת כספים, ולהביא את זה לתקציב וכל הדברים  תב"ר ולהביא

 14האלה. נעשה את העבודה ונראה. אני לא צריך את ההצעה של ירון בשביל. 

  15 

 16 לא. ברור.    מר ירון גדות: 

 17את ההצעה הזאת כדי שהדבר הזה יתבצע. זה ברור  א צריךאחד, ל למדן:דן יע עו"ד 

 18 , ש העיר. עכשיולי אדוני רא

 19  אנחנו יודעים מי מניע אותו שם מאחורה.    מר אבי גרובר:

 20  ?מי   מר ירון גדות: 

 21  מי. חבר הטוב שלך.    מר אבי גרובר:

 22 הזאת.  אתה חי בסרט. תקשיב אני לא ...הצעה   מר ירון גדות: 

 23  עידן מדבר עכשיו.    רובר:מר אבי ג

 24 רוצה לדבר. אז אחרי עידן אני    מר ירון גדות: 

 25 בבקשה.    אבי גרובר: רמ

 26 אני ביקשתי אחרי עידן.    מר גיא קלנר:

 27 העובדה היא שלא סתם ראינו בדבר הזה חשיבות. מאז  עידן למדן: עו"ד 

 28 אני קידמתי אותו אז.    מר אבי גרובר:
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 1ואנחנו תמכנו בך. לא זוכר אם באותה תקופה חלק  בא,אדר עידן למדן:  עו"ד

 2 אופוזיציה.  ה או לא הייתהאותו אופוזיצימהחברים היו ב

 3 לא משנה.    מר אבי גרובר:

 4 אבל העובדה היא שהיה מספיק חשוב זה עלה וזה נתמך. וזה נתמך.  עידן למדן: עו"ד 

 5 ה בסיפור הזה. יאין אופוזיציה וקואליצ מר שמואל גריידי:

 6 כולם עמדו מאחורי אז  עידן למדן: עו"ד 

 7 מאוד.  ם כולו גשר צרכל העול מר יעקב קורצקי:

 8אמיתי אני לא מבין על אני לא מבין על מה אנחנו מתווכחים. עידן,    מר אבי גרובר:

 9 מה אנחנו מתווכחים. 

 10 זה דווקא טוב. גשר נמוך מאוד.  עידן למדן: עו"ד 

 11 הוא גם צר.    מר אבי גרובר:

 12  ....כולנו  דברת וייזר:' גב

 13בר הזה א. אני חושב שהד לצאת בדבר הזהאנחנו יכולים היום  עידן למדן: עו"ד 

 14יפחית מאוד משאיות בעיר. יכול להיות שבמשך שנים כל פעם אנחנו לא 

 15פתרנו את הבעיה ולא פתרנו את הנושא כי באמת כל פעם גם כן הנחנו שיהיה 

 16רון תחבורתי, היו להם אינספור רעיונות רמפות, אותו פת םאותו מחלף, אות

 17ת בעיר, בכלל בעיר ר תנועת משאיושל יותר ויות ודיונים. היום אנחנו במצב

 18כי ברגע שהם צריכות לצאת הם נוסעות כולם גם משאיות שהיו יכולות 

 19לעבור שם. אנחנו ראינו את זה קורה גם אפרופו שביל האופניים והחיבור 

 20נו לתל דן, תל דן, שיגיעו ויתחיל הפרויקט שבמשך שנים חיכי לתל אביב,

 21הזה. אנחנו כל פעם נעשה את הדבר מתחילים בוא  שעכשיו התחיל. כשאנחנו

 22משקיעים בקטנה כל פעם המון אנשים מפסידים המון שעות עבודה 

 23והיתקעויות גם כבישים שמדרדרים בשל מעבר משאיות שלא אמורות לעבור 

 24פיתרון חלופי אם הם היו יוצאות ישר  ותן עוצמות והיהאעליהם שוב ושוב ב

 25ל מונח לפתחך לא צריך. הכו הצעה באמת אנילכביש המהיר. זה הכול. את ה

 26 ואני חושב שאפשר לרוץ עם זה. 

 27כן רוצה להגיד כמה משפטים כי לסדר רגע את הסוגיה כי היא אני    מר גיא קלנר:

 28ואת  מטריף את האנשיםשכבר עלתה על השולחן. אחד, אין דבר כמעט 
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 1 התושבים ולא רק של רמת השרון, שהוא פקק תנועה מיותר. אנשים

 2  ע לעבודה בחורף, בקיץ. ר, רוצים להגישממהרים בבוק

 3 צודק.    מר ירון גדות: 

 4לא משנה מתי זה מטמטם גם אותי באופן אישי. לכן איפה שאנחנו    מר גיא קלנר:

 5ין סיבה. אותי לא א נעשה את זה. אויכולים למנוע את זה. ולהקל עליהם ב

 6יין הנזק לא. אותי מענ מעניינים נהגי המשאיות אם הם ראו את התמרור או

 7ר בגללם. אותי מעניין שלוש מאות מכוניות שעומדות שם בטור ולא שנוצ

 8מצליחות לצאת פעמיים בחודש. עידן תן לי אני מסתדר. פעמיים בחודש. לכן 

 9מיך את הגשר. מעניין אותי ת הגשר, כדי להנאלא מעניין אותי כרגע להנמיך 

 10מזה את  שאיות וכתוצאהכשנגיע לתוצאה, שתמנע את תקיעות של המ

 11ם. אגב דיברתי איתך אבל אנחנו מדברים גם על סיפור של כיכר הפקקי

 12המשטרה שעכשיו הפך להיות בעיה יותר קשה ויותר משמעותית שחייבים 

 13קצת מנסה לעזור ונוספים, ואני  בלטפל בה ואני יודע שאתה עוסק בזה ויעק

 14ע לשם. . אני חוזר רגגם, וכולנו על זה יש מה לעשות שם וצריך לעשות שם

 15 זה לא נכון, תשאל את עירית. ולכן. 

 16 זה לא יישאר כיכר עוד הרבה זמן.    מר אבי גרובר:

 17 בסדר אבל אני אומר עד שזה לא.    מר גיא קלנר:

 18 מת וזהו. כן. ואנחנו עושים שם צ   מר אבי גרובר:

 19כשתצא או בלי קשר לסוגית המשטרה שהיא חשובה מאוד ונדון בה    גיא קלנר: רמ

 20ה או במסגרת אחרת, אני חוזר לשם, אני מציע רת ועדת תחבורבמסג

 21שהנושא הזה לא יגווע מאיליו וכן נגיע לאיזה שהיא הכרעה בעניין הזה, בוא 

 22ת. נו עירייה מסודרחתיקח לך, תקצוב לעצמך להנדסה. אחד, אומדן, אנ

 23ה של אתה בונה פה הרבה מאוד דברים. כמה זה צריך לעלות. זה לא סוגי

 24עלות לעשות את זה. יש לזה תשובה של אחד, ם. כמה אמור למדע טילי

 25שתיים, שלוש, אם זה עולה חמישה עשר מש"ח כנראה שעלות תועלת פה לא 

 26נכונה. זה  ןנכונה. אם זה עולה אחד נקודה שתיים מש"ח כנראה שהיא כ

 27שתיים, החלופה הזאת שאמרת היום של קובי, או חלופות אחרות אם  אחד.

 28עמו יזרז בדיקה מהירה של הדבר הזה, אם קובי או מי מטקיימות אנא ש הן
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 1זה עולה חצי מהעלות האומדנים שתהיה. בוא ניקח אותה. אם היא יכולה 

 2וש, בוא נקצוב ללהיות. לבסוף יש פה כסף, ופיתרון, זה מה שצריך להיות וש

 3ת זה בלוח זמנים שלא נגיע לחורף הבא, עם אותה בעיה. כל עוד זה א

 4  . תודה. התקדם מבחינתיתקיים, אפשר למ

 5אני אגיד שלושה דברים. אחד, ברור לכולנו שהפתרון הזה הוא  : מר רוני בלקין

 6בעצמו איזה מן אלתור כזה שנועד לתת איזה שהוא מענה חלקי לבעיה הרבה 

 7יה העיקרית שלנו מעבר לפקק המזדמן שפעם כבת. שתיים, הבעריותר מו

 8שלו, וברגע שהוא גובה המשאית  אמור לדעת מה בכמה זמן אגב נהג מקצועי

 9אז אנחנו מתקשים להעניש  אברואה תמרור לא להיכנס אנחנו לא בצ

 10 ולהעמיד את הדברים ככה שהם במקום לחנך. 

 11 להגיע ולתת דוח  נהג כזה שנכנס. לאנחנו מקפידים לתת דוח לכ   מר אבי גרובר:

 12זה. של לעצור את  למסה הקריטית יכול להיות שזה מתי שהוא יגיע : מר רוני בלקין

 13אני אומר נהג מקצועי אמור לדעת את הפתרון הזה. הבעיה העיקרית בעצם 

 14המכוניות הקטנות נתקעים שם, זה  םעמעבר לזה שהאזרחים היא 

 15הוא לשים אני  ון. הפיתרון האמיתירשהמשאיות עוברות לנו דרך רמת הש

 16אל מול ת עלות תועלת לא יודע אם זה מיליון וחצי או חמש עשרה כי זה באמ

 17שהוא פתרון זמני ובסוף זה לא נעים להיות שפן..צריך ללכת לכיפוף פתרון 

 18ידיים, עם מי שהיה פעם תע"ש וזה כבר לא תע"ש זה חברה פרטית שקנתה 

 19קשורים לביטחון מידע ים שהיו פעם, שהיו לאת תע"ש זה אלביט. כל השיקו

 20 הם לא רלוונטיים, להכפיל את הגשר הזה 

 21  הבנתי מה זה קשור. א ל   בי גרובר:מר א

 22שכל דבר יוכל לנסוע עליו ואז אנחנו פותרים את הבעיה משני  : מר רוני בלקין

 23הכיוונים. גם מאפשרים למשאיות גדולות לעבור שם. אחד, וגם מאפשרים 

 24 ני הכיוונים. שיציאה ל

 25  זה שטח של תע"ש.    רובר:בי גמר א

 26 תע"ש.  בסדר. זה שטח של : מר רוני בלקין

 27קודם כל זה שטח בכלל בשיקול של הוד השרון זה בכלל לא בשטח    בר:י גרומר אב

 28הגשר הזה נמצא בשטח של הוד השרון. זה שטח שנמצא  ןורשהשל רמת 
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 1רון כאילו מה תעשה שם, שבבעלות תע"ש בתוך המפעל של תע"ש. רמת ה

 2תיקח אותו,  ?קיע מהם את השטח שנמצא בכלל בשטח של הוד השרוןתפ

 3  ?שתלט על כל השטחח את כוכבי להו מה שאני אשלכאיל

 4לפני  ?הנופש והספורט ממזרח למרכז הטניס, שייך לרמת השרון נכון : מר רוני בלקין

 5שבעת אלפים  רגע הודיעו לנו בישיבה הקודמת שיש לנו חמשת אלפים או

 6אם ידעו לשים את היד על השטח שלך שמה ..לחניון, אתה גם מכוניות. אז 

 7זה הכול באותו עניין. הדברים זזים,  על הדבר הזה. ת לכופף ידייםיכול ללכ

 8אבל צריכים לדעת לשים את התמונה הכוללת ולפעמים גם לדעת להיות 

 9 בריון לא נהנים מזה וללכת להתמודדות. 

 10ומות. השטח חניון של חמשת אלפים מקאני עוד לא ראיתי את ה   מר אבי גרובר:

 11 הזה נמצא בבעלות של רמ"י. 

 12 זה לא רלוונטי מה שאתה אומר.  יעקב קורצקי: מר

 13והוא ליעוד דרך. ובכל התוכניות הקיימות היה שם מרכז תחבורתי    מר אבי גרובר:

 14רוב לעתידים. קגם קודם. נכון עירית, היה אמור להיות שם אם זה קצת יותר 

 15שהם כבר קיימות ומתגלגלות הרבה מאוד זמן ונמצא שם מרכז  זה תוכניות

 16  כניות. . היה בכל התותחבורתי

 17עודכנו שיצאו  הינבו ןונכתלבישיבה האחרונה של ועדת המשנה  : מר רוני בלקין

 18מישיבת זום והרגע עדכנו אותנו על הדבר הזה. למיטב ידיעתי המרכז 

 19ל הצומת ה אמור להיות ברביע הצפון מזרחי שהזה הי ןהחניו וא התחבורתי

 20  שאנחנו טועים.הזאת. תע"ש ולא בצד הזה, אבל בסדר אתה יודע יכול להיות 

 21אתה אומר שמה שהמדינה עושה לנו. אנחנו יכולים גם לעשות להוד  ד"ר צחי שריב:

 22  השרון. בדיוק אותו דבר. 

 23 ואז להסתכל על זה ולדבר על זה אני אומר שאי אפשר לעמוד בצד : מר רוני בלקין

 24 א עם בגר ונעמיד גשר. בדיחה שנבו

 25 רוני אבל אתה.  מר יעקב קורצקי:

 26אנחנו הצלחנו הרבה דברים לעשות יחד עם תע"ש ויחד  שנייה.אפשר    רובר:מר אבי ג

 27עם המדינה. גם הרמפה שם אני בטוח שגם אחרים רצו לעשות את הרמפה 

 28ו מתקדמים עם זה. אנחנו מצליחים לעשות נוזה נמצא בתוך התוכניות ואנח
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 1דעים תם בהסכמה. ואני בטוח שזה יקרה. ואני לא רואה עוד פעם, אנחנו יואי

 2שולחנות אתה יכול להפוך שולחן שאתה תהיה  הקטע פה להפוךלדבר עם 

 3חזק לדעתי, כמו שאתה בסצנה של להפוך להם שולחן, הם יודעים להפוך 

 4תוכניות והצלחנו לאשר תוכניות ואנחנו  לאותו עליך בחזרה. הצלחנו לבט

 5 48/1תמ"א תדלים לעבוד ביחד כשצריך אנחנו יודעים גם להתנגד, מש

 6שרה אלף יחידות דיור בהוד השרון כשכל ה לבנות חמש עא. גם כן תכננלדוגמ

 7הכבישים נשפכים אצלנו. באנו, התנגדנו, בהתחלה היינו כמעט הרשות 

 8נוספו גם אחרות. התוכנית הזאת  טהיחידה שממש התנגדה שם, לאט, לא

 9הארצית ועלתה חזרה לרמה מחוזית ועכשיו רואים איך לעשות בוטלה ברמה 

 10עלה על הגשר גם היה סיפור שאולי וד פעם. יש שנאת הדרכים. ע אותה וגם

 11נשתמש בגשר כדי לעבור מצד לצד. לא מיועד לכאלה היקפים ואם הוא 

 12כמה לעשות נתיב מול נתיב ויצטרך לשאת עליו כאלה היקפים. זה לא ח

 13לספוג אלפי אם אתה רוצה לעשות גשר שבאמת יודע שנוסע כמו בגנדי. 

 14לא באמת אטרקטיבי. זה ככה וככה זה  מן רמפה כזאת מכוניות הנתיב הזה

 15רק יגרום ליותר פקקים ורק יגרום ליותר בלגן. עכשיו עוד פעם אני אומר 

 16ם כי אני לא יודע זה מתנגד שפה, אין פה איזה שהוא קטע שאני נגד לעשות 

 17משהו כזה. אתה יודע לא עושים כל דבר בכל מחיר. עד לערכים שלי או ל

 18ה מיליונים בודדים בשנה כשיש ותיעול היו כמשלנו מסלילה  היום ההכנסות 

 19רחובות ברמת השרון שעשרים שלושים ארבעים שנה לא נגעו בהם והמצב 

 20 נו לטובת הדברים האלה. נשלהם הוא ממש קשה ולכן את הכספים שיש הפ

 21 י זה הצגה לא נכונה של הדברים. בא עידן למדן: עו"ד 

 22ה. בתור ראש העיר אני ך. אני אומר זה תגיד את דעתבסדר. עידן את   מר אבי גרובר:

 23עומד ואני רואה ואני פוגש גם את התושבים וכל הדברים האלה, אני פוגש 

 24 אני מצאתי לנכון. אותם. 

 25 תן כסף לזה. ינ עידן למדן: עו"ד 

 26 ניתן. מרים לך שלא לא ניתן. או   מר אבי גרובר:

 27פה אחד הוקצה גם לרמ אומר לא ניתן.. למה אתה 2017-ניתן כסף ב מר שמואל גריידי:

 28 הוקצה גם תשעה מיליון, שמונה מיליון מה זה משנה כמה. 
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 1זה שאמרו שיתנו כסף לטובת אותה רמפה. אחרי זה אנחנו חשבנו    מר אבי גרובר:

 2לה. הצלחנו להוציא כסף בהיקף יותר נכון ללכת על תוכנית הרבה יותר גדו

 3ם השרון שכולל גמשמעותי לרמת הרבה יותר גדול לפרויקט הרבה יותר 

 4רמפה הרבה יותר מסודרת, הרבה יותר  5וגם יציאה לכביש  4כניסה מכביש 

 5 4 גדולה בהיקפים שלה, עוד פעם היא חלק מהתוכנית של הנת"צים בכביש

 6לכן זה עדיין לא בוצע. וזה אמור , ולכן אם עדיין עוד לא הגיעו אלינו ו5-ו

 7טובר, להתפרסם באוק מהמכרז שאמור להיות מבוצע, זה אמור להיות חלק

 8במדינה לפעמים הדברים קצת נדחים. אנחנו לקחנו פתרון קטן והפכנו אותו 

 9ולה מיליון עלפתרון הרבה יותר גדול. עוד פעם אני אומר לך, אם זה באמת 

 10ר לנו, שישים, שבעים, שמונים אחוז שתיים וזה באמת פותר בעיה שתפתו

 11אומר לך  ן לפתרון. אנייחסית כסף קט מהמשאיות, אז אני אומר לך שזה

 12שעוד פעם ממה שאמרו לי. ממה שאמרו לי יחסית זה יפתור את הבעיה 

 13יין י עדנוא למעט כלי רכב בעלות הרבה יותר גדולה. עכשיו מה שאני יעשה 

 14רף אומר להוריד מסדר היום לא יקבל אומר ההצעות של ירון גדות באופן גו

 15נו יחד עם יר דברים, אנחלו בשביל להעבצריך את העזרה ש אותם ואני לא

 16  ההנדסה. 

 17אתה מתנהג לא כמו ראש עיר עכשיו. אתה מתנהג כמו ילד בגן    מר ירון גדות: 

 18 משחקים. מה שעכשיו אתה אמרת. 

 19  הוא התכוון הפוך.  לא. הוא רצה דווקא להחמיא לך לדעתי.   לנר:קמר גיא 

 20 אומר משפט אם העיר לא שאו. רבסדר. אבל הוא דפק את עצמ   מר ירון גדות: 

 21מישהו מגיש את ההצעה. אני לא מתייחס אליה ואני לא משנה מה ההצעה. 

 22 אני הבנתי מה שאתה אומר גיא אבל זה לא משפט. זה לא משפט שאומר ר'

 23 עיר מצטער. אבל תמשיך. 

 24 ני אמשיך להגיד אותו. י ואאמרת   מר אבי גרובר:

 25 יון הוא היה. הוא אומר את זה מניס מר יעקב קורצקי:

 26מגישים הצעה עושים אותה בצורה מסודרת, רצינית, ולא כמו כש   מר אבי גרובר:

 27שאתה הגשת אותה. אנחנו עם ההנדסה מחזיק תיק תחבורה, נשב בצורה 

 28באמת הגובה, נבדוק באמת מה המשאיות שאנחנו עוברות שם. מה  מסודרת
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 1 ם אנשי מקצוע,מה באמת העבודה, אני אומר לך עוד פעם כשאני ישבתי ע

 2תי זה לא יעלה לך מיליון מאתיים, זה לדעתי צריך פה הרבה התשובה שקיבל

 3יותר מזה כי הגשר זה לא באמת יחזיק את הגשר. וזה יפתור לך בעיה מאוד 

 4ו. ואז למרות ת. נעשה את העבודה הזאת ונביא את המסקנות שלנינקודת

 5 זה יהיה בתוך התקציב.  21שנצטרך בתקציב של 

 6 ? 21יון לקראת תקציב בוא לדזה י   קלנר: מר גיא

 7אתה כחבר מועצה וכחבר קואליציה בסדר, יכול לבוא ולהגיד לי אבי    מר אבי גרובר:

 8 תקשיב. 

 9 אומר.  יאתה יודע שאנ   מר גיא קלנר:

 10 עיר. ראש העיר, אני כראש האני נותן לך עכשיו כ   מר אבי גרובר:

 11 . אני לא מתביישאתה יודע שאני אומר,    מר גיא קלנר:

 12כרטיס  21בסדר. אבל כראש העיר אני אומר לך אם תבוא לתקציב    מר אבי גרובר:

 13 עבודה תראה שאין שם. לא קיבלת. 

 14 יבוצע.    מר גיא קלנר:

 15. ככה מנהלים אתה יודע שום התייחסות. תגיד אבי גרובר אני דורש   בר:ומר אבי גר

 16ית, באים לא ים בצורה רצינאה לי מאוד זה וככה עובדישיבות תקציב. נר

 17תם ככה בהקדם האפשרי אלא רואים בדיוק מה מבוקש לאשר, כמה בדיוק ס

 18 זה עולה, כמה זה באמת פותר ואז 

 19כשנגיע לדיונים על ה מקדימה כמו. בשביל שדאני מציע שתהיה עבו   מר גיא קלנר:

 20יב אני מציע לעשות את זה לפני התקציב אבל לצורך העניין, שלפחות התקצ

 21 דו, תקשיבו לקח כך וכך. אומדנים. שיגייהיה לנו את ה

 22כולל הגובה המדויק כי אז היו אמורות לעבור אוטובוסים ומערבלי  עידן למדן: עו"ד 

 23 בטון. 

 24 ל זה. אנישמדברת ע ה. יש היתר. עוד פעם, יש גרמושקהיתר יש   מר אבי גרובר:

 25 אומר לך שזה לא יותר ממטר. התוספת בגובה. 

 26ד מטר הזה זה מה שמעביר לך עד שלוש וחצי או עד אבל עובסדר.  למדן: עידן עו"ד 

 27 שלוש פסיק שש אני לא זוכר. 

 28 עכשיו אתה מומחה למשאיות.    מר אבי גרובר:
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 1חצי מטר כניסה  לא זוכר. לא הגובה. זה הגובה שהוא נותן לך.י נא עידן למדן: עו"ד 

 2ר וכנראה שיש כבואמור לשחרר לך. ומטר יציאה זה מה שהוא נותן לך 

 3לא יודע אם זה. אני זוכר שיש תוכנית. כי דנו בזה. אתה דנת בזה תוכנית אני 

 4 אתה הבאת את זה. אני אומר יצא מכרז עם תוכנית בדיוק. 

 5 י. לא הבנת ?לא הבנתי, יצא מכרז ולא נבחר קבלן :רגב' דברת וייז

 6 נבחר קבלן.  עידן למדן: עו"ד 

 7מישהו זוכה אתה חייב לקבל את  אם אבלשה את זה. למה הוא לא ע גב' דברת וייזר:

 8 העבודה. 

 9כמו שאומר ראש העיר. היא נמצאת בתיק. לא יצא  ההוכנה גרמושק אדר' עירית טלמור:

 10זה לא  1ות הוועדה המשותפת של תע"ש מש כהיתר, ההיתר שם הוא בסמ

 11יפוט שלנו. זה מרחב תכנון של הוועדה המשותפת של תע"ש בתחום תחום ש

 12תר. מאוד יכול להיות שבגלל זה בפועל ון. לא יצא היוט של הוד השרהשיפ

 13 לא 

 14 לא צריך היתר. צריך תוכנית.  עידן למדן: עו"ד 

 15 צריך לבדוק כמה דברים.  אדר' עירית טלמור:

 16 ן. בטח שצריך היתר. היא אומרת שכ ' דברת וייזר:בג

 17 לא צריך היתר כי זה דרך בכלל לא קיימת.  עידן למדן: עו"ד 

 18 זה דרך לא קיימת אז לא צריך היתר. תשמע מה אתה אומר.    ר אבי גרובר:מ

 19 אישור עבודה ואפשר לקבל אותו.  עידן למדן: עו"ד 

 20 עוניינת להשיב לך. מעידן שאלת אני מאוד  אדר' עירית טלמור:

 21 תן לה רגע לדבר אני רוצה להבין אותה. להשיב.  היא מנסה :מר מיכאל דורון

 22ור הגשר הזה רוצה להשיב לך. צריך לזכטובות, אני  יש לך שאלות :אדר' עירית טלמור

 23טון הוא ישן מאוד, מאוד ומאוד גרוע. הוא יושב היום בשני קירות תמך מב

 24זה ביסוס עשו שם קידוחים כדי לבדוק על אי עם ביסוס מאוד, מאוד נמוך.

 25לונסאות. אם אתה צריך לעשות אנדר כיושב אם בכלל. זה לא שיש שם  הוא

 26לונסאות לידו כדי לתמוך את שני הקירות האלה, כזה לעשות פילינג לדבר ה

 27פרויקט בהחלט, בהחלט מסובך מורכב ומסוכן אולי אפילו. בכל השלושים 

 28ון בטח אף אחד לא יוכל לעבור על הגשר אם טיום האלה ועד שיתייבש הב
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 1 ל. אולי אופניים והולכי רגל בטח לא משקלים שעוברים שם היום ולכןבכל

 2מעבר לזה אתה לא יכול לחפור רק ליד הגשר,  וא מאוד מורכבזה פרויקט שה

 3הרבה לפני. מאות מטרים כדי  ,ברור לך שאתה צריך לשנות שיפועים הרבה

 4, וגם את הסיווג לשנות שהוא סיפור לא כל כך ןלהתחיל לשפע את זה נכו

 5פשוט. אפשר לדחות את זה, כל דבר אפשר לדחות והנדסה יודעת לפתור 

 6  הכול. 

 7 ...למי שזכה. עירית היה מכרז והיה מי שזכה. אז איך זה.    ות: ון גדמר יר

 8 ולכן אפשר בהחלט לבדוק את הדברים האלה עוד פעם לכל דבר יש אדר' עירית טלמור:

 9בהחלט לקחת את זה  פתרון הנדסי, תמיד השאלה מה המחיר שלו, אפשר

 10 ולבדוק את זה. 

 11אם הוא הציע הצעה  מקובע המחיר. בלן אז זה כבררגע, כשזכה ק גב' דברת וייזר:

 12 זה המחיר. 

 13 הוא עושה אבל עבודה מאוד מסוימת.    מר אבי גרובר:

 14  ?מה זאת אומרת גב' דברת וייזר:

 15 כה קבלן. מר שזאמי  ד"ר צחי שריב:

 16 קבלן שזכה לפני כמה שנים.  ה זה מי. ישהיא אמרה. מ גב' דברת וייזר:

 17 שני אנשים אחרים. . אמרו את זה א אמרתי את זהאני ל אדר' עירית טלמור:

 18 עידן אמר.  גב' דברת וייזר:

 19 אז עידן אמר.  מר יעקב קורצקי:

 20  ?מה עידן ממציא גב' דברת וייזר:

 21 הוא אמר.  מציאהלא  מר יעקב קורצקי:

 22  הקבלן זוכה עידן למדן: עו"ד 

 23ישבה ושתי  יש שני קבלנים שהגישו שתי הצעות. ועדת השלושה   מר אבי גרובר:

 24 י קבלנים. עות היו של שנהצ

 25 קבלן שעובד איתנו עד היום.  עידן למדן: עו"ד 

 26את זה  נכון. הוא ישב ובחרו אותו על סמך זה. אבל עדיין לא אישרנו   מר אבי גרובר:

 27 לביצוע עבודה. 

 28  זוכה. היה אבל  עידן למדן: עו"ד 
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 1שאני הצעתי  ן רציני והצעהטוב. קודם כל אני שמח שהיה פה דיו   מר ירון גדות: 

 2ותה. אני לא, זה חדש. אני לא מאוהב בהצעה הזאת ולא מחויב להצעה א

 3הזאת. ולא הייתי בקדנציה הקודמת, ולא הייתי ולא הבטחתי אותה כמוך 

 4 טחת בחירות. בכה

 5  ן. היה, הרמפות כ זה ספציפית לא   מר אבי גרובר:

 6 לא ברמפות.    מר ירון גדות: 

 7  קודם. עוד יותר ב   מר אבי גרובר:

 8ואין לי בעיה לכל שינוי, משיכה תיקון, הצעות אחרות אבל אני חוזר    מר ירון גדות: 

 9רה ועל מה שאתה אמרת שאם זאת ההצעה שלי אז אתה מתנגד לה בצ

 10הסיבות, את כל התירוצים וכל נחרצת מכל הכיוונים. ממש ראיתי פה את כל 

 11 ע. ב. זה לא מפריהאפשרויות למה לא. א. אין להם כסף. 

 12 לא אמרתי.     מר אבי גרובר:

 13אתה אמרת אין לנו את הכסף, זה יותר מידי כסף. סדר עדיפויות    מר אבי גרובר:

 14מפה בכמה זמן. ג. עוד מעט הר ב. זה לא מפריע, זה פעםדברים כאלה. 

 15כר מה עוד אמרת, יש לי פתרון אחר. עם לייזר כל מיני דברים מגיעה. ד. לא זו

 16עה הזאת אמרת. בשביל לפסול אותה. לפסול את ההצ כל האפשרויות כאלה.

 17עכשיו אין לי בעיה אם אתם רוצים לפסול את ההחלטה שלכם אז ההצעה 

 18ת המועצה לביטול החלטת ועדת טהזאת יכולה בקלות להפוך לביטול החל

 19הזאת בקלות יכולה להפוך להיות הפוכה. לבטל את התחבורה. ההצעה 

 20חליט שלא עושים את דת תחבורה, להל את החלטת ועהחלטת המועצה, לבט

 21זה. אבל כרגע יש פה החלטה שאושרה, יש פה תב"ר שאושר, יש פה מכרז 

 22 ם. ישבוצע. קבלן שזכה. החלטה שלא מבוצעת כבר ארבע שנ

 23  ת. לונסאוכיש גם מפרט על  עידן למדן: עו"ד 

 24הוחלטה ולא אני לא מכיר את כל הפרטים. יש פה החלטה ש   מר ירון גדות: 

 25 לא תקין. או שתחליטו לבטל או שתחליטו לבצע. וצעת, זה דבר מב

 26אני לא יודע אם התושבים בשכונה יאהבו בכלל החלטה של למשוך  מר יעקב קורצקי:

 27היום הם  שאיות עם כל הדברים וההנמכה. אני לא יודע אםמלשם את כל ה

 28את מעברי יאהבו את זה בכלל בכלל. מאות ילדים שעוברים שם עוברים 
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 1  ו אני מדבר, תהיה בשקט עכשיו כמה אתה מדבר. יה. רגע, עכשיהחצי

 2 אני רואה כמה צעקה קמה על זה וכמה התעסקות עם זה.     מר ירון גדות: 

 3יש שם אני חושב שקודם באמת שזה התושבים שגרים שם ו מר יעקב קורצקי:

 4ות ילדים, כזיים. עוברים שם מאאוכלוסיה, זה כבר נהיה מעברים מאוד מר

 5ולמשוך לשם עוד משאיות ולעשות שם. אני לא יודע אם השכונה היום  יוםכל 

 6  תאהב את ההחלטה הזאת. צריך לשאול את התושבים. 

 7  אז תעשה סקר.   מר ירון גדות: 

 8יודע אם פה אחד מהתושבים ואני לא  צריך לשאול אותם. הנה יושב מר יעקב קורצקי:

 9שיש כרגע. ולשמור על מה בר כמו שצריך זה יהיה לעשות את זה שיעשו מע

 10כן. לשים שלא יקרה המקרים שמשאיות נתקעות ולהחמיר ולהעביר אולי 

 11לוח שאת הפטנטים מקובי אני מסכים את זה אבל לעשות את ההנמכה ול

 12משאיות, אולי השכונה לא לשם עוד כלים כבדים ועוד טרקטורים ועוד 

 13יסטית שלך. ה החלטה פופולתאהב את זה. צריך להתחשב בתושבים ולא בז

  14 

 15 אין בעיה להמצאת לייזר אבל צריך להיות תחום בזמן.    מר ירון גדות: 

 16ם נחליט איש תב"ר, ואין שום סיבה כרגע לסגור את התב"ר.    מר אבי גרובר:

 17התקציב בצורה מסודרת  ינוידשאנחנו רוצים לרדת מהפרויקט במסגרת 

 18הזה ולכן  תי אותו בתב"רנביא החלטה לסגור את התב"ר. כסף עוד לא טענ

 19אופרטיבי אין איזה שום משמעות אופרטיבית. זה לא שיש כסף כרגע היה זה 

 20כן נחליט  יכול לשמש אותנו לדברים אחרים, יושב כרגע בצד ולא מבוצע. אם

 21למרות שעוד פעם,  ₪יון וחצי לבצע שם איזה שהוא עבודה בהיקף של עד מיל

 22יודע רמ"י. אני לא ה שכסף יגיע מהתב"ר שאישרנו בזמנו היה מבוסס על ז

 23אם לא מגיע הכסף מרמ"י האם זה עדיין תופס מבחינת התב"ר אבל זה 

 24צריכים  ונבדוק את זה עם הגזבר אחר כך. אבל אני לא חושב שכרגע אנחנ

 25 תואומר השלך בא העהצ לבטל את התב"ר הזה. כל מה שאני אמרתי כרגע

 26ושרה רגע העבודה שאלבצע בהקדם את העבודה שאושרה. אני אומר לך שכ

 27לא מבושל לרמה של לבצע כי זה לא באמת בדק בצורה עד הסוף  לדעתי זה

 28  רצינית, כמו שאני כראש עיר רוצה לבצע פרויקטים. או קי. 
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 1 היית יושב ראש ועדת תחבורה.    גדות:  מר ירון

 2אני אומר עוד פעם נכון. זה היה בהתחלה וכשראיתי כשהתקדמתי    מר אבי גרובר:

 3משמעות שלה, לכן לא הוצאתי אותה הבנתי את כל ההעבודה הזאת ועם 

 4לביצוע. יש פרויקטים אחרים שכן הוצאתי לביצוע כשעשינו את ראשונים, 

 5שם הייתה השקעה מסוימת כשראיתי את כל  את העבודה בראשונים, גם

 6, נחה דעתי שזה באמת נותן פתרון ועובדה שהכניסה היום הפרויקט בכללותו

 7שנבחרתי בפעם הראשונה. גם שהיא הייתה כ א בעייתית כמולעיר היא ל

 8 הנושא של הרמפות. 

 9 זאת הייתה ...של שבירו וכל הזבל  מר שמואל גריידי:

 10 את זה קודם.  ה שלא ביצעודבסדר. עוב   מר אבי גרובר:

 11 ביצעו. מה זה לא  מר שמואל גריידי:

 12 אני ביצעתי את זה בלי קשר.    מר אבי גרובר:

 13 ע. זה בוצ ריידי:מר שמואל ג

 14לא ביצעתי את זה בגלל שהיה ...בשבירו. ביצעתי את זה כי חשבתי    מר אבי גרובר:

 15ש עירייה פה ארבע אהיום אני ר 96,97שזה נכון. היה לפני היו פה. העיר בת 

 16. עובדה שלא ביצעו את זה לפני, אני וחצי שנים, יכלו לבצע את זה גם לפני

 17הוא הצליח רה ודרך אגב, הפרויקט הזה קמרגע שנכנסתי תוך פחות משנה 

 18כי הוא ידע להתמודד עם הפניות שמאלה, גם בעבודה וגם באוסישקין, זה 

 19ביא פרויקט, שלם, ההיה המקום ודרך אגב, מהנדס העיר באותה תקופה 

 20לדעתי פה במקרה הספציפי הזה . בשל וביצענו אותו ולכן הוא גם הצליח

 21פה איזה עם אומר, אין לם ואני עוד פלדעתי בפרויקט הזה עוד לא לגמרי ש

 22שהוא משהו שאני נגד לבוא ולעזור לבעיה. אני אומר עוד פעם זה העלות מול 

 23בעבר לאור הכספים שהיו.  התועלת לדעתי לא היה מספיק טוב וגם עוד פעם

 24חד, וכמו שאמרתי לגיא אם אנחנו מצליחים כרגע יש לנו יותר כספים מצד א

 25זה אני מרשה ים האלה בגלל בכלל גם הדיונביחד הרבה פעמים לעשות ו

 26לדיונים האלה ככה להתנהל, אנחנו נבשל פה ככה יפה את הדברים, מסדרים 

 27זיק תיק תחבורה, ואני חאותם יפה, אני חושב שיחד עם ההנדסה, ויש מ

 28נדע לבוא לראות את כל הדברים להביא סומך גם עליו וגם עלינו שאנחנו 
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 1ב אמר, שר של מה שיעקל שלהם גם בהקאותם, לבחון אותם בהיקף הכול

 2אני חושב שזה גם כן שיקול מאוד משמעותי. אנחנו לא היינו רוצים לראות 

 3שבא אתה יודע הנצח  את כל המשאיות של העיר עושות קיצור דרך, כל מי

 4הייתי רוצה לראות כל מיני מכוניות אמור להיות דרך יותר משמעותית. לא 

 5מת דרך ה ויוצאות מצוות את כל מורשמגיעות לנצח לוקחות שמאלה עוש

 6וכל הדברים האלה. אני לא בטוח שזה מה  6דודו דותן כדי לנסוע לכביש 

 7  שאני רוצה שיעשו. 

 8 בראשונים.  הלא אתה רוצ   מר ירון גדות: 

 9או בעוקף ף שמשאיות יסעו בסוקולוב אתה יודע משהו, אני מעדי   מר אבי גרובר:

 10אבל אז ים. בכאלה. לא מתאוביגאל אלון ו ץהמערבי ולא יסעו ברחוב החלו

 11ולכן עדיף לו כבר מראש לנסוע כבר בכביש הראשי של  5תחזיר אותו לכביש 

 12 סוקולוב. כן עדיף. סוקולוב. 

 13 לאן הוא מגיע.  די:ימר שמואל גרי

 14וסעות במורשה, מה ת את כל המשאיות נאם אתה רוצה לראו   מר אבי גרובר:

 15ורשה הופכת צה לראות את ממר שאני לא רושנקרא ירון הוא האיש. אני או

 16ל...של משאיות. אומר לך את זה הכי יפה פה. כמו שיש פה אנשים ממורשה 

 17מה שאתה עושה זה חניון,  לא רוצים שיהיה להם חניון משאיות ליד הבית.

 18 . 4הבוקר יצאו לכביש הם יעמדו שם בלילה ובבוקר על 

 19 אבי הנושא מוצה לדעתי.    מר גיא קלנר:

 20  מי בעד ההצעה של.    אבי גרובר: מר

 21אז אני. לא. אם יש לוחות זמנים למה שאמרת אני הסרתי את    מר ירון גדות: 

 22 ההצעה. אם אין. 

 23 ם. יש לוחות. תגיד לנו את הזמנים. וחות זמנילבטח שיש  מר יעקב קורצקי:

 24ציב עד התק 21אני אמרתי את זה פה בשיח שהיה בתוך התקציב של    רובר:מר אבי ג

 25אני רוצה לעשות הכול שזה יקרה  20אותו במהלך  י מתכנן לעשותשאנ 21של 

 26, אנחנו נעשה את כל עבודת המטה הזה בשביל לראות 2020במהלך שנת 

 27של משאיות אנחנו רוצים, אנחנו מוכנים שיעברו שם, וכל  באמת איזה סוג

 28רו לי הדבר הזה כמה עלויות של זה. אנחנו נעשה פה את העבודה. חברים יעז
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 1זה  21, 20, ובמסגרת עד שיהיה את התקציב של ת העבודה הזאתלעשות א

 2יהיה בפנים. אם התשובה תניח את הדעת של החברים שזה פרויקט כמו 

 3. אם מיליון וחצי 21ג שמה שצריך יהיה בתקציב של אשאנחנו רוצים נד

 4, אז יהיה בתוכו, ועדת הכספים תשב היא יודעת לשבת, אם היא יספיק

 5נעשה את כל עבודת המטה הזאת.  שות את הכספיםשמשם נכון לע תחשוב

  6 

 7 שלושה חודשים כזה.    מר ירון גדות: 

 8 רבעה חמישה חודשים. אשישה. אנחנו כרגע בספטמבר, זה יוצא    מר אבי גרובר:

 9 ההצעה בסדר. אני אמשוך את  אם מקובל עליכם   מר ירון גדות: 

 10 ושך או לא. אישור. אתה מ תחליט לבד. אל תבקש   מר אבי גרובר:

 11אם כבר דנו בנושא במשפט אחד. מה קורה עם הצומת של  עידן למדן: עו"ד 

 12פגע, כמעט מאלכסנדרוני מקבלים שם תלונות של התושבים גם כן על כמעט 

 13 זה, חוששים, מתי מסתיימות העבודות שם. 

 14עוד ת. הצומת הזאת של יגאל אלון לא, הצומת עצמה, זאת הצומ   גרובר: אבימר 

 15קיבלנו, עשינו שלב א' במתווה הראשוני שלו. השבוע את עכשיו  פעם יש

 16אמורים לעבוד על שלב ב' הכיכר בצד השני. אז עושים את זה מסדרים את 

 17אלה. י זה גם כל איך שנראית הצומת, כל הגינון, כל הדברים הרהכיכר, אח

 18גם כן  אנחנו הגענו להסכמות עם ..הנושא של הזזת התשתיות אחורה. זה

 19ודש, חודשיים הקרובים, כל התשתיות יזוזו אחורה קרות במהלך החאמור ל

 20 בזה המרכזי. זה הייתה עלות. בית הספר הוא פה עכשיו מדבר על החרושת. 

 21 . אני מדבר על הצומת של החרושת עם אלכסנדרוני ן למדן:ידע עו"ד 

 22סים אמורים היום רק אוטובוסים יכולים להיכנס. רק אוטובו   מר אבי גרובר:

 23חידי שצריך לשים זה שלט לפני איפה בית הספר עצמו, יכנס. הדבר הילה

 24שהפנייה ימינה היא רק לאוטובוסים, זה השלט היחידי לדעתי שחסר שם 

 25שצריך להיות שם. אף מכונית לא אמורה למעט אוטובוסים  טוזה השל

 26יש להיכנס לתוך הרציף של האוטובוסים. יש שם בסוף איפה הדרך החדשה, 

 27א מכיוון יגאל אלון, זה צומת שיש בה שדה ראיה, קדימה. מי שב שם תן זכות

 28אנשים צריכים לתת שם את זכות קדימה, מי שנוסע בתוך הצומת. יש שם 
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 1ות. מי טרן, אנשים עושים שם יו טרן, אבל עוד פעם אין מה לעש וסיפור עם י

 2שם יו טרן, שבא מאלכסנדרוני ורוצה לצאת לדרך דודו דותן יצטרך לעשות 

 3התנועה.  ייתן זכות קדימה למי שבא ממולו, זה חוקי שעושה יו טרן מי

 4לתושבי רמת השרון יקיימו את חוקי התנועה. אפשר לדפוק שם עצור לפני 

 5 ומי הזאת. אבל עוד פעם, זה החוק,  ההפניי

 6עתי צריך לבחון את זה בועדת התנועה. לא ניכנס עכשיו כי נראה דל עידן למדן: עו"ד 

 7 . שם

 8 אז בשביל מה הבאת את זה.  רצקי:מר יעקב קו

 9הוא רצה לראות מה הסטאטוס. הוא רצה לדעת, זה הזדמנות  גב' דברת וייזר:

 10 לשמוע. 

 11מי  כניסת עמותות. וסרה. או קי הצעה לסדר ה ההצעה הזאז רגע    מר אבי גרובר:

 12 ג צחי. מצי

 13 

 14 . רדסל מר ירון גדות הסיר את ההצעה

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20ן, גיא קלנר, עידן למדן, נטע זיו, ירון בי, רוני בלקיב, באצ'י אלקוהצעה לסדר צחי שרי. 5

 21 תים ברמכניסת עמותות דת כניסת וזהות יהודית לבתי ספר וגנים ממלכתי- 30.8.20 גדות

 22 רוןשה

 23 

 24יהודית לבתי ספר, וגנים  הצעה בנושא כניסת עמותות דת וזהות ד"ר צחי שריב:

 25י 'באצהצעה הם לציין שמגישי הברמת השרון. אני ראשית רוצה  ממלכתיים

 26י, דני לביא, ענבל דדון, עידן למדן, נטע זיו, גיא קלנר, רוני בלקין ירון אלקוב

 27 םיפרטצמ וזמה אבל הםיא הל בנושגדות ואני. ענבל ודני לא שלחו מיי

 28בדיוק, קיבלה מועצת שנים  3,לפני  2017בספטמבר . זה הולך ככה, העצהל
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 1ל חברי ת הצעת החלטה שבעקבו ת השרון, פה אחד, החלטה חשובההעיר רמ

 2המועצה  עידן למדן וגיא קלנר. ההחלטה הביעה התנגדות שלהמועצה 

 3 ו:כללהחלטה למגמת ההדתה במערכת החינוך בישראל. עקרי ה

 4עם מרכז זהות בניהול הגרעין התורני של רמת  תוף הפעולה.הפסקת שי 1 

 5 השרון.

 6 .בחירת תכנים ותוכניות לימוד שאין בהם הדתה.2 

 7יח שתכנים בנושאי יהדות ותרבות בתי הספר להבט למנהלות ומנהלי.פניה 3 

 8 החינוך הממלכתי ויועברו ע"י צוות ההוראה הקבוע ישראלית יהיו ברוח

 9 בלבד.

 10לא לשתף פעולה עם גופים המצהירים נהלות בתי הספר .בקשה ממנהלי ומ4 

 11 את אופייה של רמת השרון. וונתם לשנותכי בכ

 12  יםבתיאום עם ההורינוך יוכנס רק .תוכן חיצוני למערכת הח5 

 13ההצעה לסדר הייתה מדויקת והולמת לאותה תקופה, אך מאז רבות 

 14משרד ראשון שקרה זה ש דברה. אז ולכן חשבנו להביא את זה לפ השתנה.

 15גוף מקצועי שחלק  –החינוך ביטל את " המטה ליישום דו"ח ועדת שנהר" 

 16 למד מתוך ראייהכי יהדות בחינוך הממלכתי תי מתפקידו היה לוודא

 17ופרשנויות ותוך מתן דגש  יקורתית, תוך הצגת מגוון תפיסותפלורליסטית וב

 18שאמור היה ליישם וך ד החינזה המטה ולא משרעל ערכים אוניברסליים. 

 19שאלו  עול לכךועדת שנהר גם הדגישה את הצורך לפאת החלטות ועדת שנהר. 

 20הציבור שאליו  שמלמדים יהדות במוסדות חינוך ממלכתיים יבואו מתוך

 21אחרי שבוטל המטה הזה ליישום  החינוך הממלכתי. למידימשתייכים רוב ת

 22רבות יהודית" לת ל" אגףהפיקוח על נושאים אלו הועבר דוח ועדת שנהר, 

 23ה הנוכחית הועבר על ידי הממשל אשו עומד רב אורתודוכסי והאגף כולושבר

 24 קלר לא חכב ינוך אל המשרד להשכלה גבוהה ומשאבי המים.ממשרד הח

 25הארגונים  48מתוך  40, 2018-בבשביל לתת רקע, רד החינוך. רק משמ

 26 בותלתר "האגף ותואשקיבלו אישור להוראת יהדות בבתי ספר ממלכתיים מ

 27ות ם היהדות האורתודוקסי שאינן עומדתות מזריהודית" היו עמו

 28שקיבלו אישור להיכנס שנהר. בין גופים אלה  של דו"ח ועדת בקריטריונים
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 1אפשר למצוא גרעינים תורניים, עמותות  ספר הממלכתיים,לבתי ה

 2תורנית, ארגוני חב"ד השואפים  המצהירות על מחויבות להפצת תרבות

 3היהדות שמלמדים  ילונים, ועוד.חסידות בקרב ילדים חת האת תורלהפיץ 

 4 גה בקרב מרבית המשפחות ששולחות את ילדיהםהיא יהדות שונה מזו הנהו

 5 ברמת השרון. לבתי הספר הממלכתיים 

 6,ביטל משרד החינוך את  30.5.19-,ב  21-ערב פיזור הכנסת הבוסף לכל זה, נב

 7המחייבת את בתי , 2017-בהעיר שהייתה גם חלק מהחלטת מועצת  ההוראה

 8עמותות דתיות הורי תלמידים על פעילות של  ליידע בכתבהספר הממלכתיים 

 9ן מש בלילה האחרומ טנבלפני זה זה היה חובה, ו בבתי הספר.בנושאי יהדות 

 10 חובה עוד. מאז, יידוע ההורים איננו דמת ביטל את זה של הכנסת הקו

 11נים ובתי הספר הג מנהלותחשוב לציין לשבח את אגף החינוך ואת 

 12ידיעתנו לא הכניסו עמותות חיצוניות  בעירנו אשר למיטב הממלכתיים

 13חשוב וגם להנהגת ההורים היה חלק  . 2017לעסוק בנושאי יהדות מאז קיץ 

 14משרד החינוך שחדל  אולם, בהיעדר פיקוח מצדהמשמר,  בעמידה על

 15ת צעותה באמלחלוטין מלהגן על תלמידי בתי הספר הממלכתיים מפני הד

 16אנו נמצאים גם בתקופת הקורונה,  ר המצב החדש בוחיצוניות, ולאו עמותות

 17 אף היא את עמדתה, ותצא שמועצת העיר הנוכחית תבהיר נכון,חשבנו ש

 18מנת  החינוך הממלכתיים בעיר, על מנהלות מוסדות ריאה חוזרת לכלבק

 19ת , יהדולהבטיח שמערכת החינוך לא תאפשר ללמד את ילדנו, מאחורי גבינו

 20מועצת יו אני מגיע לגוף ההצעה, ההצעה היא שכשע שלנו. חרת מהיהדותא

 21ות מוסדות החינוך הממלכתיים בעיר ברוח בקריאה לכל מנהלהעיר תצא 

 22 זו:

 23הלי הדיווח של מנהלים ומנהלות כלפי שקיפות בחובת נעד אשר תוחזר ה. 1 

 24ת לצושום המתחזיר הממשלה לפעולה מנגנון המקפיד על יי הורים, ועד אשר

 25תכניות לימוד חיצוניות או עמותות חיצוניות  רו כניסתועדת שנהר, אל תתי

 26הממלכתיים של רמת השרון, לא  וסקות ביהדות לבתי הספר והגניםהע

 27 באופן מתוקשב. כחות פיזית ולאבנו

 28.וודאו כי כל עיסוק בתחום זהות ותרבות יהודית יבוצע על ידי צוות  2 
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 1-עלעל ידי מדריכים חיצוניים, לא  לאד. בלב רפסה תיב לש ההוראה הקבוע

 2שהוכשרו  הוראה ולא על ידי עוזרי ועוזרותידי מורים ומורות מחליפים 

 3 בחופזה.

 4ת מתוך ראייה נהר, ערכי יהדו.למדו את ילדינו, בהתאם לרוח ועדת ש 3 

 5תוך הצגת מגוון תפיסות ופרשנויות ודגש על  לורליסטית וביקורתית,פ

 6ייה על רקע כפיה, אי הפל ש דת ואיוויון, חופו שים כמילאערכים אוניברס

 7של  וד לערכיהם ומנהגיהםת, צבע עור, מין או העדפה מינית, ומתוך כבד

 8 . זהו תלמידיכם החילוניים ושל משפחותיהם.

 9אין שם שום משפט שאומר שאתה קורא למערכת החינוך לא לאפשר  :רוןמר מיכאל דו

 10 נמצא שם. ת. ות אחרללמד את ילדנו מאחורי גבינו יהד

 11 זה.  רא אתהוא ק גב' דברת וייזר:

 12 כן.  ד"ר צחי שריב:

 13  א את זה.הוא הקרי  מר גיא קלנר:

 14 סליחה. אולי לא שמענו.  :מר מיכאל דורון

 15 ?ש שני יהדות. מה זה יהוא הקריא צקי:מר יעקב קור

 16 להודיע להורים.  ד"ר צחי שריב:

 17יכול להבין. כולנו יהודים.  ניא ?ת שלנומה זה יהדות שלהם, יהדו מר יעקב קורצקי:

 18 ה יש יהדות אחרת? יהדות חדשה. מ

 19 דות. כולנו יה  מר גיא קלנר:

 20 נכון, אז מה עכשיו.  מר יעקב קורצקי:

 21 ו יהודים. כולנ  מר גיא קלנר:

 22 דוברת, תעני לו את.  ב קורצקי:יעקמר 

 23 אחד, אחד.   מר אבי גרובר:

 24 ?להמה זה השטויות הא מר יעקב קורצקי:

 25 יחס? מיכאל אתה רוצה להתי  בר:י גרובא מר

 26עולה בישיבת מועצה אז עוד פעם כמה דברים. כן. אני רוצה להגיד  :מר מיכאל דורון

 27כזה. הצעה לסדר  ץקונויש לנו  של רמת השרון ההצעה לסדר הצהרתי,

 28. אולי שזו עיר אני לא בדקתי אבל זה בטח העיר עם הכי הרבה תידקלרטיב
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 1   . ביותהצעות דקלרטי

 2 ? ץהמילה קוניפה הבאת את ? מאץלמה קונ :גב' בת שבע אלקובי

 3   ה. אני רוצ ?לךאני הפרעתי  :מר מיכאל דורון

 4  ?ץ, מה זה קונץלמה קונ :גב' בת שבע אלקובי

 5   אני אסביר לך אחרי זה.  :ר מיכאל דורוןמ

 6  ?ץחלק מהתפקיד שלנו גם לתת אז למה קונ :גב' בת שבע אלקובי

 7. כל ההצהרות האלה, ץה קונאני אסביר לך אחרי זה למה ז י'צאב :ןל דורומר מיכא

 8   ים מפחד. נצים האלה. אנחנו מונעכל הקו

 9 . ץאני לא מבינה קונ :גב' בת שבע אלקובי

 10. כל ההצהרות האלה מונעות מפחד ץאת המילה קונ ה להגידאני רוצ :דורוןמר מיכאל 

 11ו רובם עם אצבע בעין ע אעם אצבהדתה מפני דת, מפני דתיים, וכולם  מפני 

 12 מת השרון. אני שואל את עצמי איך צריך להרגיש אדם מאמיןשל הדתיים בר

 13ראוי " :ברמת השרון כשהוא קורא את הדברים שאתה עכשיו קראת

 14זרת לכל מנהלות, מוסדות החינוך תצא בקריאה חו ת העיר הנוכחיתשמועצ

 15ללמד את שר לא תאפהממלכתיים בעיר, על מנת להבטיח שמערכת החינוך 

 16. אני שואל, "אחרת מהיהדות שלנו. יהדות אחרתילדנו מאחורי גבנו. יהדות 

 17ם יש יהדות אחרת, אז במקרה הרע מדובר ביהדות מנותקת, אני אומר שא

 18בוהלת, מפוחדת וחסרת טוב זה יהדות מדקנית ובמקרה המתנשאת, צ

 19ב שו דויות.ביטחון ואני לא מוצא את עצמי ביהדות הזאת. אם יש שתי יה

 20שיבה העשרים שלנו וכמה ישיבות שלא ושוב בכל ישיבה ויש לנו עשרים, בי

 21של תכנון  םילודג םיאשונ ים בסוגיות של דת והדתה. איןמן המניין, אנחנו דנ

 22רונית, ונת"צ ומטרו ותע"ש ורביע יה והתחדשות עין שאלות של בניובנייה, אי

 23רות בנייה. אני עביסוקה ודרום מזרחי, ופיתוח רצועת הנופש, ואזורי תע

 24ני לא הפרעתי לך צחי. והצורך שלנו לקחת לידיים מדבר לא הפרעתי לך. א

 25המרחב הציבורי ולפתח אותו ולבנות את העיר הזאת ולרקום לעיר  שלנו את

 26ו עתיד אורבני מבטיח. אתם מתעסקים ורות הבאים שלנאת ולילדים ולדהז

 27רגע נסגרת בשבת.  עודהזאת  בשטויות. זאת דעתי. מי שישמע יחשוב שהעיר

 28עיר הזאת כמעט עשרים שנה, אני לא ראיתי שום ב ינאשהדתיים משתלטים. 
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 1   שינוי. 

 2 נכון? טיב טעם רצו לפתוח בשבת לידך אתה לא הסכמת  :גב' בת שבע אלקובי

 3   י איזה שטות דיברת עכשיו. 'צאב :קורצקי מר יעקב

 4 כי פתאום.  :גב' בת שבע אלקובי

 5 דיברת שטות.  י'צאב צקי:מר יעקב קור

 6   ?ם בשבתוא לא יסכינראה לך שה גב' דברת וייזר:

 7 הוא גר למעלה.  כנית הממשלה.תהיו בגלל תו :גב' בת שבע אלקובי

 8  ?מה זה קשור לשבת גב' דברת וייזר:

 9 לא מתאים לך.  י'צאאת מדברת שטויות. ב י'צאב קי:מר יעקב קורצ

 10 זה שקר. זה שקר.    מר אבי גרובר:

 11   זה שקר וכזב.  רצקי:קו יעקב רמ

 12 א לא הסכים כי הוא ידע שגם בשבת יפתחו לו שם. וה :גב' בת שבע אלקובי

 13   מה רע בזה.  זר:רת וייגב' דב

 14 ריע. פתאום עכשיו זה מפ :גב' בת שבע אלקובי

 15 בגלל שבת?    רובר:מר אבי ג

 16 מה הקשר לשבת?  גב' דברת וייזר:

 17 תר עיוות מזה. יו ת, איןאין יותר עיוו   מר אבי גרובר:

 18   טות. י איזה ש'צאב מר יעקב קורצקי:

 19 כי הוא גר שם.  :גב' בת שבע אלקובי

 20 תחזרי על זה זה שטות.  לא י'צאב רצקי:מר יעקב קו

 21נבזית שאני שמעתי בזית שלך, הכי יתה הערה הכי נהי וז י'צאב :מר מיכאל דורון

 22 בעשרים ישיבות מועצה. 

 23 הו חמור. שית לו משה עי כנרא'צאב עידן למדן: עו"ד 

 24 ?מה זה קשור   מר אבי גרובר:

 25 יק. אם היא אמרה משהו נבזי כנראה שזה הצד עידן למדן: עו"ד 

 26 או שזה לא הצדיק.  גב' דברת וייזר:

 27 לא הייתה. , עד היום היא אומר, הכי נבזיאני  עידן למדן: עו"ד 

 28  זה.רה את כנראה שלתחושתה זה הצדיק. אם היא אמ   מר גיא קלנר:
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 1 בדיוק. הוא שתק, זה הצדיק.  עידן למדן: עו"ד 

 2ראש העיר ..בשבת ועל פניו  על פניו יש לו את הכלי הכי פשוט בעולם.   אבי גרובר: רמ

 3וא ודה בשבת ואז הלא חותם על עב ראש העיריה עם טיב טעם. נותר לו הבע

 4 ענה. 

 5  בת.ודה בשאני לא בטוח שאתה לא רוצה לחתום על עב   מר גיא קלנר:

 6 יב טעם. אני אומר לך עוד פעם אני לא כט   מר אבי גרובר:

 7  אבי אני מציע שלא ניכנס לזה. :מר מיכאל דורון

 8 לא. העיוות הזה, השקר הזה, הוא לא    מר אבי גרובר:

 9א לא נכון, אבל מה הדרך שאתה רוצה לטפל בזה יות שהויכול לה   לנר:מר גיא ק

 10 היא גם לא נכונה. 

 11טעם אני גם אני אומר שעל פניו, זה זה ואני מבהיר פה שעם טיב    גרובר:מר אבי 

 12לכן אמרתי מה שאמרתי ים. וחשבתי שהמקום הזה הוא לא נכון ולא מתא

 13פלדור, סופרפארם בטרומבשורה של פורומים אבל למשל עם איפה שהיה ה

 14היו פותחים שמה והצעתי להם לעשות את זה. לא היה עשר שניות  טיב טעם

 15י אומר תם, אני אומר את זה ואני אומר את זה ליד יעקב ואנחו שהייתיעד 

 16 ומכ ו עובד בשבתקסוגם ברמת השרון עסקים יכולים לעבוד בשבת. כמו שה

 17כמו שארקפה עובד בשבת ושורה של מקומות ברמת  ,תבשב דבוע 'ץונהש

 18סעדות שפתוחות בשבת, אם היה רוצה ושורה של עוד מון כמו מייסון השר

 19הוא מתאים לסופר רוצה לפתוח בשבת, אני אומר לך ם שם במקוטיב טע

 20  . ני לא הייתי עוצר את זהשא

 21 . בוא תגיד איפה אפשר לשים טיב טעם   מר ירון גדות: 

 22  עזוב את זה את טיב טעם.    מר גיא קלנר:

 23 תן לי נקודה.    מר ירון גדות: 

 24 זה לא קשור, זה טיב טעם צריך    מר גיא קלנר:

 25 זה לא הדיון.  ן:למדדן עי עו"ד 

 26שלדעתי מתאים. איפה שהסופר פארם למשל רחוב החרושת מקום    מר אבי גרובר:

  27 

 28 עם. נכ"ל בעלים של טיב טמחר תקבע פגישה עם מ   מר ירון גדות: 
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 1 אתה מוזמן.  גב' דברת וייזר:

 2 הוא לא רוצה שום מקום אחר.  צה שם,הוא רו   רובר:מר אבי ג

 3 רמת החיל. ל תבש לכ העיסנהנו את יח. יחסכו לתצלאי וווהל גב' דברת וייזר:

 4 חר בבוקר אצלי. אם הוא מוכן לעבור לשם מ   מר אבי גרובר:

 5 ון. למה ליצמן גם רמת השר מר יעקב קורצקי:

 6 ה לא קשור. ל וז"נכמהוא כבר לא בטיב טעם והוא לא היה    מר גיא קלנר:

 7 בבקשה מיכאל סליחה.    בי גרובר:א מר

 8רוצה לומר בהקשר הזה שעסקים פתוחים בשבת אני קונה בשבת  :רוןוכאל דמר מי

 9וד אם כל מי שרוצה לעשות את זה בשבת ואני מבלה בשבת ואני אשמח מא

 10ות נוסעות בשבת, אוטובוסים נוסעים בשבת ועוד הרבה יפתח בשבת, המכוני

 11חשוב " :אתם כותבים ככה ל אותנו. עכשיוחילוני בא להצילפני שהגוש ה

 12ירנו שלא הכניסו עמותות חיצוניות לעסוק את אגף החינוך בעבח יין לשלצ

 13ין בעיה אין שום בעיה עם הדתה. אבל כלומר אתם אומרים א "בנושא יהדות

 14ואת  ץת לקלקל לכם את החגיגה ואת הקונאתם לא תתנו לעובדו

 15כל תוקף. גם אם אין להם ות דקלרטיביות הקונסטרוקציה הזאת של הצע

 16זה רק ב"ד היו כאלה שאמרו לי כאן עזוב ד חצעה נגכשהבאתם את הה

 17 תדועת עלדקלרטיבי, אל תתרגש. כשהבאתם את הסיפור, את ההצעה 

 18י תמכתי בו, אני משפחה ללהטבים דבר שאני חושב שהוא רעיון נפלא, אנ

 19 הצעה הרבה יותרהצבעתי בעדו, אבל זה הצעה שהייתה יכולה להיות 

 20י כשהיועץ המשפטי שלנו שפטתוקף מיה לה טעם והיה לה משמעותית אם ה

 21אז שאין לה שום תוקף, ואתם אמרתם תראה, עזוב זה רק דקלרטיבי. אומר 

 22 הזמן שבמקום  י הגיעאול

 23 אתם. עידן למדן: עו"ד 

 24 למה אתה מפריע כשצחי דיבר לא צייצת. תן לו לסיים.  רצקי:מר יעקב קו

 25 ה דקלרטיבי. מילי את הייחס לדקלרטיבי. אני לא אמרתום מתכל הי חי שריב:ד"ר צ

 26 אני אמרתי את הדבר הזה.  עידן למדן: עו"ד 

 27 זה רק דקלרטיבי.  גב' דברת וייזר:

 28 מישהו רוצה לומר את הדבר הזה.  עידן למדן:  "דעו
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 1 אבל תענה לו בסוף. אתה לא אוהב שנכנסים לדברים שלך.  :קורצקי מר יעקב

 2א אמרת את המילה ה לחי. אתהייתה לנו שיחה מקדימה לך ולי צ :מר מיכאל דורון

 3שצריך להצהיר את זה וצריך לומר את זה וצריך דקלרטיבי. אבל אתה אמרת 

 4ת עלוהל זה אף שאין לזה שום תוקף. כלומר אתם כרגע רוצים ללהכריז ע

 5כרגע  . שהיא לא נוגעת למציאות. כלומר אין מצב1הצעה כשאתם יודעים. 

 6 ות או. שיש סייע

 7 עיר. תה יודע מה ילך ב. אעמותה לא. שיש   מר אבי גרובר:

 8שום  אין דבר כזה, זה לא קיים. אחד, זה דבר אחד, שתיים, אין :מר מיכאל דורון

 9רק הצהרה. לכן אני יכולת שלנו להשפיע מכאן מהמועצה על מה שקורה. זה 

 10דבר כזה  כשיו, אני אומראחזור ואומר עוד פעם, זאת הצעה דקלרטיבית. ע

 11ם כל ההצעות הדקלרטיביות שלכ עם המועצהקום לנהור לישיבת אז במ

 12תעשו מעשה. אולי אם אתם כל כך מודאגים משאלה של הדתה במערכת 

 13למה לא. אם וך, תנהרו לאגף החינוך ותפעלו מבפנים ותפסיקו להצהיר. החינ

 14ו. לא רצית את אתם כל כך מודאגים קחו את תיק החינוך. לא רציתם אות

 15ים. ולך הסתדר יותר להתעסק זמנלוח ה זה לא הסתדר לך עםתיק החינוך כי 

 16וך, עם עניינים של תכנון ובנייה. אם אתם כל כך מודאגים קחו את תיק החינ

 17דות אחרת רחמנא תשמרו עלינו מקרוב מפני אלה שרוצים להשית עלינו יה

 18 לצלן. 

 19למה. אני י אסביר בדיוק בדיון הזה. ואנאני לא מתכוונת להשתתף  גב' דברת וייזר:

 20ים בדקלרציה ולא בדיוק מה שמיכאל אומר מתעסקנו וב אנחחושבת שש

 21ק מי שלא ממשיים שעומדים בפתחנו ואני חושבת שרהדברים בבמהות ו

 22מבר וגם לפחות שבועיים מבין מה זה עבודה של חינוך בשלהי הראשון בספט

 23דקלרטיבית. לות הצעה לסדר עלות בדעתו להעהלאחריו אם לא יותר, יכול 

 24 . החינוךנחנו אנשי אגף כשא

 25 ...את המשחק ככה.  ד"ר צחי שריב:

 26 המהות. כן.  גב' דברת וייזר:

 27 ל הצעה לסדר. אבל תתייחסי בבקשה ע ד"ר צחי שריב:

 28וך, אני אסביר מדבר. כשאנשי אגף החינ אני לא מפריעה לך כשאתה גב' דברת וייזר:
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 1 למה היא דקלרטיבית. 

 2 תוקף של ההצעה בכלל. ה מה :יכאל דורוןמר מ

 3גיע לזה. כשאנשי אגף החינוך הם אנשי המקצוע אתיכף אני  :יזריברת וגב' ד

 4מה. עשרים שעות ביממה, שנמצאים פה ועובדים עשרים וארבע שעות בימ

 5 ושש עשרה שעות ביממה. 

 6 ?מה הסיסמאות האלה שריב:ד"ר צחי 

 7 בים לך. אתה שונא שמתערצחי למה אתה מפריע.  מר יעקב קורצקי:

 8ריעו לך ואני מכבדת את זה ואני ה מבקש שלא יפאת ברה מדכשאת גב' דברת וייזר:

 9 מבקשת שתכבד את זה. 

 10 וא ממשיך לדבר. אני לא מדבר והואז הוא אומר    מר אבי גרובר:

 11 . את צודקת ד"ר צחי שריב:

 12שעות  הרשעה תודה. כשאנשי אגף החינוך עובדים סליחה שמונ גב' דברת וייזר:

 13ן התיק הזה יכול להבי תוךנמצא בם שרק מי שחודשים האחרוניביממה ב

 14כמה עבודה התווספה לעבודה השוטפת שמאליה היא עבודה אינטנסיבית 

 15נו מתעסקים איתה חצי שנה עם ילדים כאלה וילדים בשל הקורונה שאנח

 16ומחשבים ואין להם מחשבים, ולא מצאו להם, וכן מצאו להם, אחרים, 

 17זה מורה ראה ואים היו ו ועם מי הרות איפה הם היבעצמנו את החקיועושים 

 18י ישב בטור מאחורה ומי ישב בטור מקדימה, ומה עושים עם הילדה אותם ומ

 19ה בכיתה ג' חולת סרטן שהיא לא יכולה להגיע בעצם יומיים לפני תחילת שנ

 20ה כי היא בקבוצת סיכון אז אנחנו מתלבטים בינינו איך אנחנו לקפסול

 21זום ונותנים ת הפתוח אשמסרבות ל הסתדרות המוריםרים על הוראות מתגב

 22מורים לא לפתוח את הזום חלילה שלא יראו מה קורה בכיתה הוראה ל

 23אנחנו גורמים לילדה כזאת לעבור את השנה ואנחנו שוברים את הראש איך 

 24וך מיוחד נמצאת עדיין בבית כי לא אבחנו אותה בזמן וכשילדה של חינ

 25ו ה אדת השמספסה את ועמכשולים והיא פמערים קשיים ו ומשרד החינוך

 26השמה והיא יושבת בבית ועוד מיליון ואחד בעיות, אני לא פספסה את ועדת 

 27שאנחנו מתעסקים בהם וזה מה שהאגף  יכולה לתת מיליון ואחד דוגמאות

 28 תויעבהבערב, גם אחרי הראשון בספטמבר כי  20:35עושה גם עכשיו בשעה 
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 1 ךינוהחאגף נשי ת אחרי, אז כשאהן ממשיכות עוד כמה שבועו ,תורתפנ אל

 2עובדים את השעות האלה ומה לעשות גם הערת אגב, גם לא מקבלים שעות 

 3וב שאמרתי נוספות כי לא מאשרים להם שעות נוספות מאז הקורונה. אז ט

 4ע, חקוק. עכשיו מה הכי את זה. עכשיו גם אמרתי את זה אז זה כתוב בסל

 5ית יקאליטקאי ואני פואתה פוליטי .דרג המקצועיל םתינפ אל ?מרגיז אותי

 6נו פה ומחר לא. או שכן או שלא. אנשי המקצוע יישארו פה גם נחהיום א

 7י בכלל. אחרינו. אתה לא פנית לאנשי המקצוע. עזוב אותי זה בכלל לא רלוונט

 8חר אני לא מחזיקה את מי אני, סך הכול פוליטיקאית מחזיקה את התיק, מ

 9ת פניאם . המוע מה דעתהלש ?וך לדבר איתההתיק. פנית לראש אגף החינ

 10האם בכלל  ?ם המנהלות של בתי הספר לשמוע את עמדתן המקצועיתע לדבר

 11בדקת את הסוגיה המשפטית של ההצעה הדקלרטיבית הזאת מול משרד 

 12מקצועית. נוך, אפשר להצהיר, אי אפשר להצהיר, לא עשית שום בדיקה החי

 13צת אופייני תרת את המעמד שלהם. אולי זה קיתרת את הדרג המקצועי, י

 14בעצם לשולחן המועצה הצעה שאין לה  איבמה ון ואתאחרן הבזמ

 15...משפטית, שלא בדקת בכלל את הצורך שלה, את העמדה שלהם, את דעתם 

 16קיים, לא קיים, ואתה מעלה הצעה. דקלרטיבית  על הנושא, את המצב בשטח

 17א מתכוונת להשתתף בדיון כי הוא דקלרטיבי ואני לא מתכוונת ולכן אני ל

 18 זה מסתיים. תודה רבה. ותקראו לי ש דגנ עד ולאף לא בלהשתת

 19 ?רגע. את לא רוצה לשמוע את התגובה שלי ד"ר צחי שריב:

 20 לא. אני לא רוצה  מר יעקב קורצקי:

 21 עם האמת.  אתם פחדנים, אתם פחדנים, אתם לא מסוגלים להתעמת וייזר:גב' דברת 

 22. עברנו פסא יאפס, מה יעקב ...הקדוש ברוך הוא לצחי. לכולם, את מר יעקב קורצקי:

 23 אה, מה לא עברנו. מי זה צחי שריב שאתם פוחדים ממנו. שו

 24 מה הקשר אבל.    מר גיא קלנר:

 25מע ישראל רחמנא חד, שהילד שלך ישמע שבורא עולם. מה אתה מפ מר יעקב קורצקי:

 26 דים. לצלן. ממה אתם מפח

 27 אז תישאר אם אתה לא מפחד. תישאר.  גב' דברת וייזר:

 28 צה להיות. זאת הייתה הצעה של ראש העיר. ור יאנ קי:קב קורצמר יע



 י"ז אלול תש"פ 6.9.2020מליאה  מן  המניין  מיום  מישיבת   20פרטיכל מס' 

 

 

 47 

 1ארבע מה הבעיה עם שירות לאומי שעשו בנווה גן. מה היה הבעיה.    :דלפ דיבר רמ

 2 זה. לא רואה שום בעיה ואגיד לך את  מאות הורים קיבלו אותך אני

 3  ון פה רי מר יעקב קורצקי:

 4 בגלל זה בהצעה הזאת.    מר ירון גדות: 

 5 בה בבקשה. עם כל הכבוד. להמשיך בישי לנו תנו קבעי   ר:מר גיא קלנ

 6אתם צבועים. את צבועה, אתה צבוע, אתה צבוע, הוא לא צבוע, הוא  מר יעקב קורצקי:

 7 דד. אני מכבד את דוברת מחזיקת תיק החינוך. איתו אני יכול להתמו

 8 ?מישהו עוד רוצה להתייחס לפני שאני מתייחס   בר:מר אבי גרו

 9ימבולי קיימנו את הישיבה על במה. אבל אומנם באופן ס אנחנו וב.ט   ר:מר גיא קלנ

 10כל ההצגה הזאת זה בדיחה. זה מיותר, זה לא מכבד, זה לא חברי, זה לא 

 11עי, וחבל שהם עשו את הצעד הזה ואני מכבד את רובם. רציני, זה לא מקצו

 12 מהימות השנה. מה זה הדבר זה לא נעים לך לאוזניים אתה יורד מהב ברוב

 13מסכים עם מישהו אז אני קם והולך. תתמודדו ל דבר שאני לא אני בכ ?לךוהו

 14עם הטענות, אתם לא מסכימים, תבליגו או תתווכחו אבל אל תעזבו את 

 15של נבחרי ציבור בכל קנה מידה שאני מכיר סליחה. תנהגות זה לא ההישיבה. 

 16 רואני אוהב את האנשים, אבל זה צעד שלא היה צריך להיעשות זה דב

 17תממות הזאת כל פעם שאנחנו מגיעים , מספיק עם ההידבר שנין. ראשו

 18העיר הזאת לנקודה הזאת. גלגולי העיניים לשמיים והתייפייפות נפש הזאת. 

 19וי אופייה על ידי הגרעין אופן מתועד ומוקלט כיעד לשינהוכרזה ולא אחת וב

 20זה עם  לותורני בזמנו. מי שטוב לו עם זה, סבבה. שיכיר בזה מי שלא טוב ה

 21את זה. מותר צריך ונאה לעשות. אבל לא לספר עם זה ויבלום  שיתמודד

 22סיפור שזה לא קיים. אתה יכול להגיד בא לי על זה. מתאים לי עם זה. אני 

 23ה, אני לה עם זה. סבבה. אתה יכול להיות בצד השני, אני נלחם בזמשתף פעו

 24ם ה שמנסיה מ. וזיםאבל אל תגיד זה לא קי מתמודד עם זה, אני הולך נגד זה.

 25, 2017כל הדבר הזה ואני נמאס לי מההצגות האלה כבר בלעשות פה עם 

 26כשעידן ואני הבאנו את ההצעה הזאת נמאס לנו מהצגה הזאת ועכשיו עוד 

 27נו, בעולם נמאס לנו מההצגה הזאת. מותר למועצת עיר, מה התפקיד של יותר

 28ת בור ללכהציקש מלבאם לא להניף דגלים אידיאולוגיים, לקבוע הלכי רוח, 
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 1לציבור או קי יש משהו שמציק לכם אנחנו הפה והאוזן והקשב  איתנו, להגיד

 2שלכם על הבמה הזאת. ומבטאים אותה. מה הוא תפקיד של נבחרי ציבור 

 3שוב ממנה. שזה אם לא זה ועוד במה. במערכת החינוך העירונית שאין דבר ח

 4ה אז איפ יד.העת ורהעתיד שלנו, ששם מקנים את הכלים ואת הערכים לד

 5בוודאי גם בתוך  ?במדשאות ?רוצים שנשים את הראש שלנו. בבטוןאתם 

 6מערכת החינוך. זה אלף, בית. שלא נדבר שאנחנו עוסקים המון. מיכאל 

 7ם. אבל פעמים לא בדעותיי, הוא בונה פה הרי את פתח תקווה שתיי לצערי

 8עיר, אופי ה על ייה,בנגם מזה הוא בורח תמיד. דנים לא מעט על ענייני תכנון ו

 9, על היקף יחידות דיור, על מה שאתם לא רוצים. אבל זה ראוי על תחבורה

 10ם ונדרש לקיים את הדיון גם בנושאים האלה. אני מסכים שאנחנו צריכי

 11לא חושב שעברנו למיין את זה בצורה שתהיה יותר נכונה לכולנו אבל אני 

 12קע אה על רא בם הייואת הגבול בהקשר הזה. וכשההצעה זאת באה לסדר ה

 13יאר מה הסיבות שהובילו לדקלרציה המחודשת או לקביעת נכון, צחי ת

 14העמדות המחודשת. היה שינוי בהתנהלות הממלכתית, הארצית בדבר הזה. 

 15אמירה דר גמור שהעיר תקבע את דרכה בסיפור הזה, ותיתן אמירה. זה בס

 16לה יכו יאמחייבת, מה זה דקלרציה. מועצת העיר פה תקבע בנושאים שה

 17ת, יכבדו את זה ויקיימו את זה. אין דבר כזה בכלל. וכל מערכות מתחלקבוע. 

 18זה בכלל לא עניין מקצועי. מה זה העניין של אנשי מקצוע, לא הבנתי את 

 19לקבוע הלך  ר הזה. אנשי מקצוע יקיימו במקומות שבהם לנו ניתן המנדטהדב

 20ה ך. מה זהיפלא לו רוח עירוני, יקיימו את מה שמועצת העיר הזאת קובעת

 21אם העיר רמת השרון רוצה לומר את דברה בהלך הרוח של אנשי מקצוע, 

 22איך איזה עמותות נכנסות ולא נכנסות למערכת החינוך העירוני ואם אנחנו 

 23ולמות האלה. שאנשי החינוך יעבירו את השיעורים בע ?בקשים, מה ביקשנומ

 24את  ביקשנות. ת הביאו. ממש הצעה להפיכה. ממש צריך להיזהר ולשרוף ווא

 25מאליו ביקשנו שחינוך ילדנו יעשה בידי מערכת החינוך שלנו. מה שמתבקש 

 26בר שתומכים וסומכים ידיהם על הדאנשי החינוך צריכים להיות הראשונים 

 27זרמים ביהדות,  כן. יש ?מה כל ההצגה הזאת הזה. על מה קול הצעקה. על

 28כירים נחנו מש אך, ויוויש עוצמות בדרך שבה ערכי היהדות מועברות בחינ
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 1ם ממתונים ביותר ועד הקשים ביותר, ואנחנו רוצים לקבוע שערכי את הזרמי

 2הם החינוך וערכי החינוך וזרמי החינוך שמועברים בעיר רמת השרון, 

 3ואבוי אם זה לא בהלימה עם הציבור הרמת שרוני. כן. חד משמעית. ואוי 

 4יודע וא לא ו הכאיל היהיה ככה. ומי שמנסה פה לעשות את כל הסיבוב הז

 5צריך לקחת את זה חזרה. זאת לא נו מדברים, זאת הצגה לשמה. על מה אנח

 6ילה גסה. עיר אורתודוכסית, זה עיר שיש בה רוב חילוני, החילוניות היא לא מ

 7ילו לרמוס אותנו תגידו היא שופעת בערכים ועולמות, וכל פעם שמנסים כא

 8שאנחנו. אנחנו על מי ים שומר וממה אתם חוששים, אנחנו לא חוששים, אנחנ

 9לא מתביישים במי שאנחנו. אנחנו רוצים להמשיך להיות את מי שאנחנו. 

 10ומה זה ושאף אחד לא יבוא ויטיף לנו בהקשר הזה. אני בעד יהדות, 

 11ד דתיים. בריבים הכי הדמגוגיה הזאת של מיכאל נגד דתיים. מישהו פה נג

 12ים הכי טובים ם? חברנגדאני  יגדולים שלי עם שמוליק גריידי, יעקב קורצק

 13לי דתיים. מה זה הדמגוגיה בגרוש הזאת. אלף פעם אמרנו לא נגד דתיים, ש

 14שטויות אלה. לא נגד דת, אני אכרות את הלשון למי שיגיד את זה. אלה 

 15ובים מאנשים דתיים. מכבד בחיים לא הפניתי עורף אין לי חברים יותר ט

 16מי שמסית זה  מגוגיההד ות אתשאותם, מעריך אותם, מחבק אותם. למה לע

 17זו הסתה, מה שמיכאל דורון אמר זו הסתה. אתם נגד דתיים, אתם נגד ם. ה

 18ם אנחנו דת. פעם אחר פעם אנחנו אומרים שזה לא נכון. פעם אחר פע

 19  מדגישים את זה. 

 20 . יות נגד דתמותר גם לה   מר ירון גדות: 

 21  אני לא נגד דת.    מר גיא קלנר:

 22 ר. בסד   מר ירון גדות: 

 23   זה אני אומר.    ר:א קלנמר גי

 24 גם אני לא נגד.  :גב' בת שבע אלקובי

 25את אני מסיים, אמרתי את זה בזמנו בהקשרים אחרים, ואני אומר    מר גיא קלנר:

 26נת ישראל בנויה אם אני זה שוב כי זה רלוונטי לדיון הזה גם. כל עיר לכן מדי

 27ל תחת רשות להתנה כלההיא י לא טועה ממאתיים שישים רשויות מקומיות,

 28מית ממשלתית ממלכתית אחת. לא. מדינת ישראל בחרה לנהל את מקו
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 1איך ענייניה דרך רשויות מקומיות שקובעות לעצמן, מהן, מה האופי שלהן, 

 2ין מתאימה ממועצת הן רוצות לנהל את אורח חייהם. גם בנושאים האלו. וא

 3ם בנושאיגם ומית קהעיר כדי לקבוע את דרך ההתנהלות של הרשות המ

 4כך בחירות פעם בחמש שנים, הציבור אומר את דברו, ואז נוצר האלו. יש על 

 5של פה איזה שהוא ממשק של איזון. בין בחירה של ראש עיר, לבין בחירה 

 6ובוודאי שיש ציפייה מועצה לבין אג'נדות שזורמות על השולחן, אבל בוודאי 

 7יה ה וערכרכיאת ד עמהציבור, וכך מבנה השלטון בישראל שעיר תקב

 8ה. ואנחנו צריכים להתמודד עם זה להתווכח להצביע ולכבד בנושאים האל

 9את דעותיו של האחר ולא לברוח מהישיבה שזה בעיני מעשה שלא יעשה. 

 10על סדר  ן אני חושב שהצעה זו היא במקום. הצעה הזאת צריכה לעלותולכ

 11ם וליאת יכזהיום בגלל הנסיבות שהשתנו ואנחנו כנבחרי ציבור בעיר ה

 12פים מאיתנו שאנחנו נעשה את זה ואני גאה לעשות את ע את עמדתנו מצלקבו

 13 זה תודה. 

 14ני אפתח ואומר גם אני חתמתי על ההצעה הזאת ובראש וראשונה א עידן למדן: עו"ד 

 15נויים שחלו וידע לציין את ת לבנו לשיתודה לצחי שיזם והפנה את תשומ

 16 עברנו את ההצעהאנו והו בשאנחנכההחלטה שעלתה כבר לפני כשלוש שנים. 

 17הזאת ידענו על מה אנחנו מדברים. ידענו איפה העיר הזאת עומדת. היו בה 

 18ם שהסתובבו ובנות יותר מידי עמותות בבתי הספר, היו בה יותר מידי גופי

 19פעם אחר פעם בדמות תוכניות שירות לאומי שהעבירו את המסרים שלהם 

 20זה אזכיר לשולחן ה. אני צעהנו ההמולא הצוות החינוכי. ומכאן נולדה בז

 21שההצעה עברה פה אחד. היא עברה בזמנו פה אחד כולל בידי חלק מהאנשים 

 22אני שמעתי את מיכאל שעזבו פה כרגע שאין ספק שזה דבר לא נכון ולא ראוי. 

 23אה אותו משחק בדמות החילוני נחמד בקשב רב וזה לא פעם ראשונה שאני רו

 24ור לא מדבר. אס ,מעלא שו אה,לא רו שנוקט את מנהג שלושת הקופים,

 25לדבר. אסור לדבר. אני רואה את הדבר הזה בחומרה ובטח את העזיבה זה 

 26נו פה מדברים דבר מאוד, מאוד שצריך לקרות ורק במקרים חריגים. ואנח

 27של השולחן הזה, הציפייה  באמת לא על משהו הצהרתי בלבד. כי הציפייה

 28ים, תעביר את הדברקח ק תיתיהנכונה של השולחן הזה, זה שמחזיקת ה
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 1בעד תנחה אותם ללכת עוד פעם  2017למנהלת האגף וכמי שהצביעה ב אותו

 2 לפיו. זה אין שום דבר שסותר את הדברים האלה. 

 3   ...מחזיקת התיק צריכה לקבל את.    מר אבי גרובר:

 4 ...מחזיקת התיק.  :יגב' בת שבע אלקוב

 5 מה הקשר אבל.    מר אבי גרובר:

 6 ע מי. זה לא רלוונטי. שור כרגזה לא ק ן:למד דןעי עו"ד 

 7נטע מחזיקה את תיק. ..מחזיקה תיק חינוך. הייתה לכם עדיפות    מר אבי גרובר:

 8 לזה. תהיו הוגנים. 

 9ויכוח שאתה רוצה. אבי, אני בזכות דיבור, תן לי לסיים תתחיל איזה  :למדן עידן עו"ד 

 10 ולא סתםה, מת פייציה שיטתית שקתודה. כולנו ערים לאינדוקטרינ

 11 . במערכת החינוך

 12 ברמת השרון?    מר אבי גרובר:

 13 בכלל. במערכת החינוך בכלל.  עידן למדן: עו"ד 

 14 ברמת השרון?    מר אבי גרובר:

 15א סתם זה במערכת החינוך בכלל. ומכאן תן לי לסיים, ומכאן ל למדן:עידן  עו"ד 

 16תר יו מקבלק חל את זה שחלמחלחל לביטול דוח שנהר, ולא סתם זה מחל

 17זה שמורה דתי בבית ספר חילוני זה טוב אבל מורה סתם זה מחלחל לולא 

 18חילוני בבית ספר דתי זה פסול. לא סתם הדברים האלה קורים ולא סתם 

 19העיר  לות על ידי העיר הזאת ועל ידי המועצה הזאת ועל ידי ראשננקטו פעו

 20צב אבי למ הגיעל שלה, וננקטו אינספור פעולות כדי למנוע את הדבר הזה כדי

 21כל שזה קורה כדי שזה יהיה מוזר ויצא בסוף באמת שזה לא יקרה וכ

 22במערכת חינוך שהיא פלורליסטית ושוויונית ומראה מהי יהדות אחרת. 

 23בות יהדות יותר פלורליסטית ויותש שוויונית. ביהדות פנים ר ומלמדת מהי

 24ם סת י לאכ והמאבק הזה והמאבק הזה הוא מאבק יום יומי ושעה, שעה.לה. 

 25ו ולא סתם בוטלה ההמלצה ליישום דוח שנהר, ולא ההוראות שבוטל בוטלו

 26סתם בוטלה חובת היידוע. כדי לנצל כל חריץ שממנו שאפשר ודרכו אפשר 

 27לנהוג להגיד זה לא קיים או זה לא יקרה או זה לא קרה זה פשוט להיכנס. ו

 28 תנור אוזישלושת הקופים זה פשוט לעצום עיניים ולפגוע בעשייה ולהח
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 1של אני זה לא רק דקלרטיבי כפי שאמרתי, כי באמת בחזרה. והחובה אחורה 

 2הדבר הזה אחד, גם אם הוא דקלרטיבי הוא חשוב שהוא יעלה שוב ושוב. 

 3ציפייה שזה הולך למחזיקת התיק, מחזיקת התיק בוועדת ושתיים, ה

 4ה. לאנוך, יחד עם ועדי ההורים, יחד עם מנהלת האגף מעבירים את זה ההחי

 5כמו שעיריית תל אביב יודעת לפעול ולהעביר את זה באוויר. שאירים א מל

 6תכנים נוספים, ככה גם העירייה שלנו יודעת להעביר ולתת תכנים נוספים 

 7וך היות. כדי למנוע את הדבר הזה שבו אנחנו רואים דברים מתוככה צריך ל

 8תי פנילטה החראיית עולם מאוד, מאוד צרה. ואני כן רציתי להוסיף להצעה ה

 9נו היום, למרות שהיא חתומה על ההצעה. אני מניח נטע שאיננה איתבשם 

 10שחברי נשלח לה גם ברכת יום הולדת שהייתה לה אתמול וגם ברכת החלמה 

 11ה בל אנחנו ביקשנו לאזכר יחד עם גיא סעיף נוסף שהיה בהצעמהירה. א

 12  הקודמת. 

 13ור בגלל לא תעב צעהת. הצאהצעה לא תעבור בגלל שהיא לא נמ   מר ירון גדות: 

 14 א נמצאת. חסר אחד. שנטע ל

 15  ?למה היא לא תעבור עידן למדן: עו"ד 

 16 שמונה יש לך.    מר ירון גדות: 

 17  להצבעה? למה הם חוזרים    מר גיא קלנר:

 18 ברור שהם יחזרו להצבעה.    מר ירון גדות: 

 19 שיחזרו להצבעה.  עידן למדן: "ד וע

 20 אז יחזרו.    מר גיא קלנר:

 21אם יחזרו. אם מישהו מחרים את הדיון אז כנראה הוא לא רוצה  :למדן ןידע "ד וע

 22לשמוע את האחר אז כנראה דמוקרט גדול הוא לא ואם הוא יצביע נגד בלי 

 23ח נים אחרים, אז הוא יצטרך לתת את הדין לחשבון לבוחר ובטלשמוע טיעו

 24מת דלבוחרת החילונית. אנחנו הוספנו את הסעיף הנוסף של ההצעה הקו

 25ייבת לתקצב ככל שיידרש בידי מי מבתי הספר ר שהעירייה מתחר ולומחזוול

 26לצרכים האלה, לא לקחת עמותות שמוצעות בחינם, לא לקחת בנות שירות 

 27אלא העירייה התחייבה לכל מנהלת או מורה בבית ספר  שמוצעות בחינם,

 28ש האגף לתת את התקצוב הדרוש הזה אנחנו ביקשנו להחזיר את זה ולרא
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 1מר שיתאפשר לכל בית ספר לקבל שיא 4את סעיף  להוסיףכן עה ולצלה

 2מהעירייה תקצוב נוסף לגיוס כוח אדם מקצועי שיעביר ויסייע בתחום 

 3ת שלנו. ובדבר הזה אני חושב שאסור לנו המבוקש ככל שיידרש. זה התוספ

 4הרגל מהדוושה. אני שמח על הערנות שגילו פה ואני חושב לרגע להוריד את 

 5א מצוין פה נושא גן חב"ד, עמק הנושא הזה דווקתת את א לון הוכשהדבר הנ

 6חב"ד, זה היה אחד הדיונים הסוערים במועצה הדיון שגן עמק חב"ד ולא 

 7אבל הדבר הזה שקרה לראשונה בעיר, ה הוא עבר. ניכנס על איך הוא עבר ולמ

 8 יש דבר כזה גן 9מי תי זה נדיר שבנדיר שבעיר בדרגת סוציו אקונוגן תלת שנ

 9נורות אדומות  שרק עוד יותר מדליק הזה קרה פה מה . הדברנתיתלת ש

 10וסימני אזהרה שיכולים לקרוא פה לכניסה של עמותות וכל הסיפור של 

 11קרתה סתם. להדתה באמת לפני כחמש שנים ההדתה הקיימת ההדתה לא 

 12ה בציבור החילוני התעורר והבין מה קורה ומה מתרחש הוצמד הטייטל הדת

 13ות רוצה לעשות, לשמור על בערים החילוני חילוניר ההציבוומתחת עיניו 

 14דמותו. משפט אחרון, דובר פה גבוהה גבוהה על עשייה. עסקתי והסתובבתי 

 15ואת המענה למערכת החינוך, גם  א"ת היוליחד עם מגוונים גם כדי לתת א

 16ואגב גם בנושאים האלה אנחנו מנסים לתת להם את לתת את הצהרונים 

 17היא הייתה נוכחת פה ציע לחברתי אם ה אני יהאלאים ושהמענים. וגם בנ

 18ולראש האגף להיעזר בשירותים של מגוונים וכמי שיביאו מענה באמת של 

 19ם אנחנו יכולים לעזור בזה בשיתוף פרשנות ודגש פלורליסטי בהנחיה למורי

 20ייצר את המערכת הזאת ולתת את הדבר הזה אבל פעולה לאגף החינוך ול

 21נו מאמינים ותופסים יהדות כפי שאנחנו את השל יבורלצאנחנו חייבים לתת 

 22אותה וחבל שהיא לא פה. אני יציע לה את זה שוב אחר כך לכשתסתיים 

 23יה ממשיכה ונמשכת עם ההצעה הישיבה ואני קורא לה להשתמש בזה. העשי

 24 . הזאת והיא לא סותרת שום דבר

 25 אז קודם כל אני יהודי.   מר דני לביא:

 26 דני. תך ים אובאוה  מר אבי גרובר:

 27 רציתי להגיד את זה.   מר דני לביא:

 28 ?מי לימד אותך ד"ר צחי שריב:
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 1 ם הרימו שלטים. אתה יודע צחי לפני שנתיים וחצי ארגנו מול הבית שלי, ה   מר דני לביא:

 2 ?מי זה הם  מר אבי גרובר:

 3 ?םלטיהגרעין התורני שהגיעו לא לרמת השרון ומה היה כתוב על הש    יא:מר דני לב

 4וך ילדנו. אמהות וילדים קטנים. אותו ארגון שבא לי בחינוך. חינרב תתעאל 

 5מכוונות לשנות את החינוך לרמת השרון לפני שתים עשרה שנה בא בהצהרות 

 6פת של והיום קיבלנו הצגה מטורר הזאת. כי אנחנו עגלות ריקות. של העי

 7א לקרוך איחברי מועצה שעשו פה טריק מדהים, עצוב, שמח, אני לא יודע 

 8הייתה מול הבית שלי, הייתה אבסורד. זה משהו שאי ההפגנה הזאת ש זה.ל

 9אפשר לדמיין אותו. הם באו אלי קומץ לעיר שלי שהכריזה בגדול בדיוק מהי. 

 10שו לנו. לא כבוד, ומרת לנו לא. אתם תנהגו ככה. או אל תגעו בנו, או אל תעוא

 11הזאת  עירה בצא פנמש לא יראה, לא צניעות, לא דרך ארץ. אז הרוב הזה

 12   רגילים האלה. הוא מפחד מפחד מהת

 13 ?הם הזעיקו אותך מהבית רמי :גב' בת שבע אלקובי

 14 לא.  :לב-מר רמי בר

 15  נורא מפריע לי רמי. ם האלה. זה מפחד מהאקטי  מר דני לביא:

 16 . אף אחד לא מזעיק אותי משום מקום. ימודיםאני בל :לב-מר רמי בר

 17להיות פה. הם פשוט לא במקום הזה.  הם טריק כזה לאליש ת להיוכול לכן י  מר דני לביא:

 18כנראה שיש פה כמה חברי מועצה שלא חיים את רמת השרון, לא יודעים מה 

 19ות, לא יודעים מה קרה בעיר הזאת בחמש עשרה קרה פה בשנים האחרונ

 20ות. לדורון מיכאל יש טריק כזה. הוא לא חי פה, הוא נעלם, שנים האחרונ

 21   שבתם. ם, עצוב שלא הקתיצאש עצובנגד אנחנו 

 22 זה הזילות שלהם לחברי מועצה.  :גב' בת שבע אלקובי

 23 זה עצוב שעשיתם הצגה כזאת כי אנחנו   מר דני לביא:

 24 למה אתם אומרים את זה ככה.  ייזר:גב' דברת ו

 25 לזלים. מז אתם מר יעקב קורצקי:

 26 . אנחנו לא עושים הצגה. אנחנו מבינים גב' דברת וייזר:

 27 חבר'ה, לא, לא.    ר:בגרואבי  רמ

 28אתם זלזלתם. אתם מזלזלים בחברי מועצה. אתם מזלזלים בחברי  מר יעקב קורצקי:
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 1 מועצת העיר. 

 2 שתדברו עוד פעם. ן, לא אתן אני לא את   מר אבי גרובר:

 3 , זה הפגיעה. ים באנשיםאתם מזלזל מר יעקב קורצקי:

 4 יעקב.    מר אבי גרובר:

 5 ה. יליצקוא ריחב :מר יעקב קורצקי

 6יעקב עכשיו. אני לא אתן שהישיבה הזאת ...לעוד ישיבה כזאת.    מר אבי גרובר:

 7 עכשיו אני מבקש שתתנו לדני לדבר. 

 8 לי. נתה אהיא פ מר יעקב קורצקי:

 9ע. אני ש לי המון מה להגיד. אני שומאני יודע אבל אנחנו נתאפק י   מר אבי גרובר:

 10  דר.ל מסווכה לע ענהארושם לי נקודות ואני 

 11נורא חבל יעקב שעשיתם את ההצגה הזאת אבל תנו לי להמשיך. לאחרונה   ני לביא:ד מר

 12ה שקיבלו גייס משרד החינוך..ועדות מקומיות שלוש עשרה אלף עוזרי הורא

 13ללמד את תלמידי הכשרה לחמש עשרה שעות בלבד ועכשיו הם הולכים 

 14מקצוע את  זותהנלו תוכיתות ג' וד' שלנו. חמש עשרה נהיה מורה. חמש שע

 15גם אם היו נלמדות בהאוורד, לא היו מספיקות. אבל הם אינן החינוך. 

 16ת נלמדות בהאוורד, נלמדות במכללת חמדת הדרום. מכללה קטנה ליד נתיבו

 17זאת שנעשתה המתמחה בחינוך ממלכתי דתי. אז כשאנחנו מביאים הצעה כ

 18ה שקורו, שיקשיב לפני שלוש שנים זה אומר שיש לנו כוונה שישמעו אותה,

 19שאנחנו חמים עליו פה בעיר, שיש פה אנשים שרוצים , פה משהו בארץ

 20שתהיה דרך מסוימת ללא דרך אחרת. ואנחנו כולנו חברי מועצה, מתבקשים 

 21אמיתי לפני  יב אחד לשני ולהאזין לנו יעקב כי אנחנו קמנו מקול צעקהלהקש

 22 ב ליתעראל ת ילשלוש שנים או ארבע שנים. לא סתם הפגינו מול הבית ש

 23 התורני. הוא  בחינוך הגרעין

 24זה היה נטו שהגרעין התורני לא יכנס לפה, זה מה שעידן וגיא וכל  מר יעקב קורצקי:

 25ברי המועצה הסכימו עם זה. בזמנו, מה אתם העירייה הסכימה עם זה. כל ח

 26תראה את רב החובל שלכם. תסתכל.  ?ימיק מי מושך אתכםעכשיו, איזה ג

 27 הנה הוא צוחק.  רב החובל שלכם.הוא לי תאמין  שאתם צוחקים

 28 יעקב אני אסביר.   מר דני לביא:
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 1  הוא מוליך אתכם. תמשיך דני.  מר יעקב קורצקי:

 2 רב חובל. ובע של יש לך כ   מר ירון גדות: 

 3 אני יביא לך פופאי.  מר יעקב קורצקי:

 4ידות שמפחקב ות יעפסכל יום בוקר לבוקרו אנחנו מתעוררים עם חדשות נו  מר דני לביא:

 5 אותנו. 

 6 מפחידות. אתה רואה למה יצאתי. אני לא רוצה להפריע לך.  מר יעקב קורצקי:

 7 אז תצא ביי.  גב' דברת וייזר:

 8 הקשיב. אני רק הייתי באמצע. כול לאתה י  מר דני לביא:

 9 ת. ידומפח מר יעקב קורצקי:

 10איזה  י זהלפנהמלח ו אתמול זה הפרדה מגדרית מדריכות בפשחה בים  מר דני לביא:

 11דרית או החלטה מגדרית בכותל ואין לזה סוף, זה מגיע אלינו, הגדרה מג

 12א תקשיב יעקב, זה מגיע, הם חיים אצלי. תקשיב למה שאני אומר. זה ב

 13ם  עלינו כמה מבחוץ. זה בא מבחוץ לעיר שלנו ולכן אנחנו קמים ומגני

 14למה  למה.ם, יר לכבסשאנחנו יכולים, אנחנו נגיד את זה, ונדבר על זה ונ

 15דים, אנחנו לא אטומים אנחנו מסתכלים מה קורה. ההצגות אנחנו מפח

 16 שלכם קודם כל לא במקום כי לא הקשבתם. אנחנו לא נגד דת, אנחנו לא נגד

 17 יהדות. 

 18 ו...נגד דת? תגיד היה פעם מועצה שלא העלית משה :דלפ דיבר רמ

 19ונא הוא אומר אני שין ת. תאמאתם יותר גרועים מירון בשנאת הד מר יעקב קורצקי:

 20. אתם יותר מסוכנים מירון גדות תולתופמ הולכים בדרכיםאתכם. אתם 

 21  אתם. 

 22 אחד.  אני לא שונא אף אחד, אני נגד דת אבל אני לא שונא אף   מר ירון גדות: 

 23התיק תנהל את מחלקת החינוך  אני רוצה שגברת דוברת שמחזיקה את  מר דני לביא:

 24ה כמו שהיא את התיק ביד רמיק תנהל הת יקה אתה דוברת שמחזבצור

 25ה ולא תיתן לשום סייעות ולשום תמיכות מסביב שעברו חמש עשרה עוש

 26את זה.  שעות או שלוש שעות להיכנס. כמו שנעשה עד עכשיו ומותר לי להגיד

 27א קורה שום דבר, זה מאוד מותר לנו להגיד את זה מותר לנו לחזור על זה. ל

 28טיבי, זה המסר וח. זה לא דקלר. בכל הכזה צעק אתחשוב שנגיד את זה ונ
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 1 של העיר הזאת. מישהו צריך לשמוע את זה. 

 2ממש אתם לא מייצגים את העיר הזאת. תצא החוצה לעיר הזאת.  מר יעקב קורצקי:

 3 אמרתי לכם להוציא מפה את הגרעין.  סך הכול

 4    ?ישהו רוצהד מעו   מר אבי גרובר:

 5בתי לו את ההצעה ישקלנר ועידן הע שחברי פה 2017תי באני היי :גב' בת שבע אלקובי

 6 המכבקהל ובאמת זה היה דיון מאוד, מאוד סוער ואפילו אבי נאלץ להוציא 

 7מאוד, מאוד מהצופים. והבנו שהנקודה הזאת היא מאוד, מאוד חשובה ו

 8תי שראיתי את אדון מיכאל. רגישה ואני רוצה גם להוסיף על פעם ראשונה מ

 9 עם הפתקים וזה ם יוצאים החוצהבסוקולוב כולשי יום שילקראת הבחירות 

 10אני עם החולצה של החופשית, הוא הולך עם החבר'ה שלו של בית ואני 

 11שית. והוא י אלקובי מספר שתיים רמת שרון חופ'צאאומרת לו נעים מאוד ב

 12קי בסדר. לקחתי את זה  אומר לי. מספר שתיים הכי לא אקטואלי שיש. או

 13קי נתראה עד  אז אמרתי לו או. בוא תשמע. ושבתאני חוקצת אישית אפילו 

 14אפילו היה אקטואלי ומספר שלוש שלו הוא נכנס  15ז. רצה הגורל ומספר א

 15  ככה. מה מסתבר.

 16   א. לא מספר שלוש נכנס מל   מר אבי גרובר:

 17  כנראה שהתושבים.   :גב' בת שבע אלקובי

 18   לא. הוא היה ארבע.    גדות: מר ירון 

 19 ע אפילו. הוא היה ארב :וביבע אלקגב' בת ש

 20   הוא היה ארבע, זה היה תרגיל.    גדות: רון מר י

 21  תרגיל. מה מסתבר.  :גב' בת שבע אלקובי

 22   זה הטריק שהוא אמר.    מר ירון גדות: 

 23  הטריק.  :ע אלקוביגב' בת שב

 24   כן.    מר ירון גדות: 

 25לנר ם והם בחרו בקשלהרו את מה מסתבר שתושבי רמת השרון אמ :ע אלקוביגב' בת שב

 26 מר"צ. והם בחרו ב

 27הם אמרו את שלהם, הם אמרו יעקב קורצקי ואבי גרובר עם הכיפה,  מר יעקב קורצקי:

 28  זה. שקר איזהתפסיקו לשקר. תפסיקו לשקר, תעצרו את השקר הגס. 
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 1 יינתי. כל מי ששם פתק לאנשים שצ :גב' בת שבע אלקובי

 2   קר. איזה שקר זה. ש מר יעקב קורצקי:

 3 לחופשית  :ביבת שבע אלקו' גב

 4אמרו יעקב קורצקי ואבי גרובר ואתם הצטרפתם אלינו. תפסיקו  יעקב קורצקי: רמ

 5   לשקר את התושבים של רמת השרון. זה שקר. 

 6 יעקב כל מי ששם  :גב' בת שבע אלקובי

 7 רצקי. נקודה סוף ה אבי גרובר ויעקב קוזה שקר. הנה יושבים פ מר יעקב קורצקי:

 8   . לי. הם לא ידעוו שתפטר את שירלא ידע   ות: גד ירון רמ

 9 ברורה. בדיוק עם אג'נדה  :גב' בת שבע אלקובי

 10עם  ברורה יעקב קורצקי עם הכיפה. חרדי. יעקב קורצקיאג'נדה  מר יעקב קורצקי:

 11ציות בחוץ וכיפה שהולך עם הקדוש ברוך הוא. שהולך עם צי הכיפה חרדי.

 12   שלו. ות היהד תאשחורה. והוא לא מטייח 

 13 יופי כל הכבוד.  :ת שבע אלקוביגב' ב

 14אתם הצטרפתם אלי. אתם באים אלי הביתה ואומרים לי איך אז  מר יעקב קורצקי:

 15להמשיך איתנו. אתם אין לך טיפה בושה. אם אתם רוצים י. 'צאלהתנהג ב

 16אתם הצטרפתם אני הנהג הקטר,  מה אתה עושה לי ככה.  עושים עבודה.

 17ם. בל שלכרב החוות שהוא מגד אוה ךולי ונהפת שם לרכבאתם הצטרפת

 18קשה לכם לקבל את זה. הם משקרים. הם  אני מנהיג אותה,  שאני, כן,

 19   משקרים. נתנו לכם לעשות כמה תיקים. אנחנו נתנו לכם. 

 20 האג'נדה של  :ובישבע אלקגב' בת 

 21 לכםוח . לא נגליים ותלכו לאופוזיציהכם קחו את הרואם לא נוח ל מר יעקב קורצקי:

 22   כו לאופוזיציה.ההנהגה שלנו ל

 23 אני שואל את אומרת אני. אני עושה מיסיונריות.  אני מיסיונר .    מר אבי גרובר:

 24אבל אני אמרתי ונר. אמרתי שאתה מיסיאני לא רוב אנשי,  :גב' בת שבע אלקובי

 25  החילוניות.  הייתה בין כל הסיעותשהאג'נדה הזאת 

 26    ותי. חת אשאת כאילו ניצרת ומאת אאבל    מר אבי גרובר:

 27 שם. בכל הסיעות החילוניות הייתה  :אלקובי ת שבעגב' ב

 28   אני מיסיונר אני שואל שאלה.    מר אבי גרובר:
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 1 יסיונר. אני לא אמרתי שאתה מ :גב' בת שבע אלקובי

 2   בוא תגיד את האמת.  ו.אבי, גם בית לא רצה כמו ש..רצ   מר גיא קלנר:

 3 .  יא מציגה עכשיובל מהתמונה שהן. אנכו   בר:מר אבי גרו

 4  נכון. בתמונה שהיא.    מר אבי גרובר:

 5 אתה ... מר רביד פלד:

 6 

 7  מה זה קשור לאיציק. מה זה קשור לאיציק.תגיד דברתי....   מר גיא קלנר:

 8  מי זה האנשים של איציק.   מר רביד פלד:

 9ים ל תגיד לי מי האנשה אזה. אתאתה רוצה לפתוח איתי עכשיו בגלל    מר גיא קלנר:

 10ם. לא דיברתי על זה. אבי גרובר הנהיג את תחלק לי ציוני של איציק אל

 11  רשימת בית שמונים אחוז מהמצביעים שלו.

 12 נכון זה קו מתון. גיא.  מר יעקב קורצקי:

 13 האמת. לא הצביעו ליעקב הצביעו לאבי.  תגיד את   מר גיא קלנר:

 14 זה האמת מר יעקב קורצקי:

 15עד שלי אחר כך ת ני אגיד את האמאמת. קודם כל אאני אגיד את ה   :וברגר אבימר 

 16  הסוף מלא.

 17 לא. הוא אמר שהוא מנהיג את העסק.      מר גיא קלנר:

 18  ...בהנהגה של אבי. מר יעקב קורצקי:

 19  י מתארת עכשיו מצב. 'צאב   רובר:בי גמר א

 20 הצטרפת לגיא. הצטרפנו לגיא.  מרתא   מר גיא קלנר:

 21השתמשתם בזה יפה בי עם הכיפה. .. עם הכיפה ואהיה נוח לכם  רצקי:קו יעקב רמ

 22 מאוד. זה היה נוח לכם. 

 23 יעקב ראש העיר זה אבי.    מר גיא קלנר:

 24 . תעצור אותם גם כן. מה אתה מר יעקב קורצקי:

 25 שפט לא נותן. עצור גם אותם אבל אתה על כל מאאני    מר אבי גרובר:

 26 מסלפים. קרים וה להם, הם משיענני שא בטח מר יעקב קורצקי:

 27 גיא הצטרפנו לאבי.  אני,  גם עידן למדן: עו"ד 

 28היא מציגה מצב שזה אני אנחנו בית מולה והם ניצחו, הם בצד אחד    מר אבי גרובר:
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 1ואני והם ניצחו או קי. ואת זה חשוב לי. אז אני יגיד את זה  אנחנו בצד השני.

 2  יגיד. 

 3  המצב. זה לא   מר גיא קלנר:

 4 אני אגיד. ני אגיד את זה כמה וכמה. אז אעד    אבי גרובר: רמ

 5 הערכים יותר קרובים לשם.    מר גיא קלנר:

 6   נכון.    מר אבי גרובר:

 7 נכון.  :גב' בת שבע אלקובי

 8 ורה לי. אבל מציגים פה תמונה אחרת. וזה מה שחאז תגידו את זה.    מר גיא קלנר:

 9ם את האג'נדה ציפו מאיתך לשיהם  ו גם גרובר. כיושמ ופשיתשמו ח :גב' בת שבע אלקובי

 10 לנו. ש

 11 נכון. תיכף אני אתייחס לזה מסודר.    מר אבי גרובר:

 12   מה לא יישם אותה. ב מר יעקב קורצקי:

 13 הצעה הזאת. נה האז ה :גב' בת שבע אלקובי

 14 את האג'נדה שלכם. גיא במה הוא לא יישם  מר יעקב קורצקי:

 15ם ך ומנהלות הגניח את אגף החינולציין לשבפה חשוב  תבתאת כו   מר אבי גרובר:

 16ובתי הספר בעירנו אשר לא הכניסו עמותות. מה הם הולכים לי מאחורי הגב? 

 17סו את הגופים האלה הם הולכים בניגוד להחלטות שלי? אני מורה להם תכני

 18שואל אותך זה מה שקורה ברמת והם אומרים לי לא. לא. אבי לא. אני 

 19י שהו, אני דיברתרוצה לספר לך מאני  ?תם טוענים פהשא זה מה השרון.

 20אתמול בשבת עם שלומית, היא אומרת לי אבי אני זוכרת שהייתי עוד מנהלת 

 21נה הראשונה שנה לפני ההצעה הזאת, אני הייתי מנהלת בש 2016פה ב

 22, דרך אגב לא בגלל שהם שנכנסת אמרת תודה רבה לבנות השירות דרך אגב

 23י אגיד את י ספר, תיכף אנמסתובבים בבת םידוהיאות לר רציתי יהודיות ולא

 24סודר את מה שיש לי להגיד. אנחנו הכנסנו בצורה מסודרת נתתי כסף זה מ

 25אמרתי  לכל השעות הנוספות, סייעת שנייה בכל גני הילדים, בכל האלה,

 26אנשים שלא באמת  תודה רבה לכל כוח אדם הזה כמו שדני תיאר את זה,

 27צוע. אני לנו זה אנשי מקשמי שיעבוד עם הילדים ש וצהואני רלמדו הוראה. 

 28נכנסתי מתוך תפיסת העולם שלי, של מערכת החינוך, אמרנו תודה איך ש



 י"ז אלול תש"פ 6.9.2020מליאה  מן  המניין  מיום  מישיבת   20פרטיכל מס' 

 

 

 61 

 1 רבה לבנות השירות אורי אריאל שלח לי מכתב האם אתה מבין מה אתה

 2לפני שההצעה  עושה, ואני קורא לך לחזור בך מהחלטתך. המכתב הזה הגיע

 3אני ת העזרה שלך, ואמיני לי שאני לא צריך א. תה לסדרהזאת נדונה ועלת

 4ת באה ומציגה את זה כאילו מיכאל ואנחנו בצעד א בסדר ושאחושב שזה ל

 5 אחד. 

 6 לא. אבל הלכת עם ההצעה הזאת אבי.    מר גיא קלנר:

 7 ברור שהלכתי איתה.    ובר:מר אבי גר

 8 יתה. ך אית הולאז כנראה לא הי א הייתה נדרשתאז אם היא ל   מר גיא קלנר:

 9 ירה, כל אז הייתה אמק שנייה. קודם ר   מר אבי גרובר:

 10 לא. אז אל תעשה מזה.    מר גיא קלנר:

 11אחד שלא כמו שרביד אמר בכמה בתי ספר אז אולי אחד שלא היה  עידן למדן: עו"ד 

 12   ה. ה ...כן היהי

 13לדבר. תסיימי י 'צאמועצה הלאומית, בהיינו ב 2017בספטמבר    מר אבי גרובר:

 14שש, אין לי . אין לי שום חך ואז אני אגידתסיימי את הדברים שלחה.  סלי

 15עוד סיימת,  שום חשש אבל בואי תדברי ואז אני אגיד לך בצורה מסודרת. 

 16 ?הומישהו רוצה לדבר. שמוליק אתה רוצה לדבר מש

 17 לא רוצה להתעצבן.  מר שמואל גריידי:

 18 לא רוצה להתעצבן.    :מר אבי גרובר

 19  גם אני רוצה להגיד.  קי:ב קורצמר יעק

 20גם אני. מאיפה להתחיל. יש לי כמה דברים קודם כל לגבי הקטע של    ר ירון גדות: מ

 21עזיבת ישיבה, שזה דבר מבחינתי הזוי, אני כל ישיבה מקבל פה קיטונות של 

 22עזבתי אף פעם ידות ומפריעים לי לדבר ומצביעים נגדי ומורידים לי, לא יר

 23אמר  לדעתי מה שגיא וצאים באמצע.ה ביזיון שיא זנוש וםבשישיבה באמצע. 

 24   זה לא רק.

 25 את עצמך אחרת. בסדר.  מר רביד פלד:

 26  אני אל תחנך אותי בבקשה.  גב' דברת וייזר:

 27.שאתה תחנך ה בא לחנך אותנו. אני..תראה איך אתה מתנהג. את   מר רביד פלד:

 28 אותי. 
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 1  ביזיון לא ביזיון.  זר:גב' דברת ויי

 2 מהצד שלכם.  הצדדים, לא רק וזה משהו שנעשה משני    ות:גדרון מר י

 3  נכון, גם החופשית עזבו ישיבות.   מר אבי גרובר:

 4   יש כאלה שגם לא באו לישיבת תקציב.  גב' דברת וייזר:

 5 רי קואליציה והם לא הגיעו. חב והם   מר רביד פלד:

 6זה נעשה משני י שלא ראוישיבות וזה לא רק. וזה  ות שלוהחרמ   מר ירון גדות: 

 7 ד שלכם וזה לא תקין. יום זה היה מהצם מהצד שלכם, ההכיוונים ג

 8הצעות לסדר וזה לא .. משפטית. יש דרך לעשות זה תקין מאוד. יש גב' דברת וייזר:

 9  ך הנכונה. דרך. אם זאת הייתה הדר

 10 ם שלא נעים לי לשמוע. אני נמצא פה בהרבה דיוני   מר ירון גדות: 

 11  ינו מצביעים. נשארים, גם הי תאמין לי שלא רק שהיינו זר:רת וייגב' דב

 12איך שתופסים אותם ואני מכבד את כולכם ונשאר ושומע ומקבל. זה    מר ירון גדות: 

 13 דבר ראשון. 

 14 ? למה הצבעת עידן למדן: עו"ד 

 15  אני אסביר לך בדיוק למה אם היית שואל. גב' דברת וייזר:

 16 ר. דב , אותואותו דבר עידן למדן: עו"ד 

 17  וצדורה. שהו שפספסת בפריש מ גב' דברת וייזר:

 18 חבר'ה זכות הדיבור שלי עדיין.    מר ירון גדות: 

 19  עוברים הלאה בלי בכלל להתייעץ כדי לעשות פוליטיקה.  גב' דברת וייזר:

 20  אפשר להמשיך דוברת.    : ן גדותמר ירו

 21  ט.משהו שהוא לא,הוציא פוסש פה למה י   מר רביד פלד:

 22זה היה נעשה  מזה קמפיין. אםה. זה שזה חלק זה רק פוליטיק ייזר:ברת וד' גב

 23   בצורה נאותה בפרוצדורה הנכונה היינו נותנים לזה את כל המקום.

 24דבר שני בהקשר של פרקטי, ני לא יעזוב. אתה צריך לעזוב, לא אני, א   מר ירון גדות: 

 25מר, גם אני ן אדייא פה עי מתחבר, למה שמיכאל שלא נמצלא פרקטי ופה אנ

 26יות בלבד, והם לא פרקטיות לסדר שהן הצהרתעות שהם הצעות לא אוהב הצ

 27 והם רק לצורך השפעה. 

 28 אבל אתה אבי השיטה.    מר גיא קלנר:
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 1   של השיטה. ןיווראדכן. אתה  מר יעקב קורצקי:

 2א ם לא מקבלים אותם זה ללא. זה שההצעות שלי לא עוברות ואת   מר ירון גדות: 

 3  ם.שה אומר

 4  דקלרטיביים.  לא. הם מאוד   מר גיא קלנר:

 5ובהקשר הזה אני לא הצטרפתי להצעה הזאת עד שלא עידן בא    מר ירון גדות: 

 6ב של והוסיף ואני לא יודע אם זה נמצא בהצעה או לא את הנושא של התקצו

 7סיוע, עובד. ובגלל גורמי מקצוע אחרים שבית הספר המנהלת צריכה עזרה, 

 8ולמה  ל לגבי נווה גןי את זה וזה מתקשר למה שרביד שאמעתאני ש שזה

 9כל כך התנגדו. כי אמרו קיבלנו עזרה בחינם או בזול והמנהלת  אנשים לא

 10לא.  אמרה חסר לי כוח אדם. הם באות, מתנדבות, נכנסות, מה הבעיה למה

 11אז הקטע הזה של למה שההורים יהיו נגד. הילד שלהם מקבל עוד סיוע. 

 12זול  והוא בגלל שזה ומגיע לו עזרהית ספר צריך עזרה שב במקום התקצוב

 13 עולה כסף אז הוא מכניס בנות שירות או אנשים לא מקצועיים. יותר ולא 

 14  הם לא לימדו.  ד"ר צחי שריב:

 15ני מקווה ואני רוצה לשמוע את זה להיות בהצעה ואהדבר הזה צריך    מר ירון גדות: 

 16   את זה.הצעה. כי כשאתה הוספת כחלק מה

 17  חלק מההצעה.   עידן למדן: עו"ד 

 18אני גם לא בעד הצעות הצהרתיות כמו למשל האבולוציה שלו  כי    : מר ירון גדות

 19  אני לא רואה את זה קורה. 

 20 למה זה אתה חושב שזה יקרה.    מר רביד פלד:

 21 זה לא יקרה.  דברת וייזר:' גב

 22 ת. שזה שטויוהוא אומר  מר יעקב קורצקי:

 23   ?מה לא יקרה דן:ן למידע עו"ד 

 24  ?מה לא יקרה   מר אבי גרובר:

 25  אני מקווה שזה יקרה. אני הצבעתי נגד.    ירון גדות:  רמ

 26  מיכה אומר שבכלל זה אפשר להשתמש ביועץ המשפטי.    מר רביד פלד:

 27 אני לא רואה את זה קורה. אני מקווה שזה יקרה.    מר ירון גדות: 

 28 ן. העניי זה בדיוק וייזר: דברתגב' 
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 1 אותה. אמרת בוא נשמע ת למה היא לא ניש לך וועדה כזא   מר גיא קלנר:

 2 לא שאלתם את הדרג המקצועי.  גב' דברת וייזר:

 3 בואו הנה, בואו נשאל.    מר גיא קלנר:

 4 ה תוריד את ההצעה. ך שאין לזה אתאם הוא יגיד ל מר יעקב קורצקי:

 5ש ם יש הצעה כזאת לסדר וישא י מצפהוע את זה. ואנוצה לשמאני ר   מר גיא קלנר:

 6צה לפני הישיבה. הצעה לסדר וגש לחברי המועת כזאת, שהוא תחוות דע

 7 הגיעה לפני. 

 8ים בפרוצדורה המקובלת ראם היו עובאם הייתם מבקשים לקבל.  גב' דברת וייזר:

 9 קצועי. לדרג המופונים 

 10 את זה יםדע, יולסדר, אם היא לא תקפהלא. אבל עכשיו זה הצעה    מר גיא קלנר:

 11 מראש. 

 12 ל כשפונים אב גב' דברת וייזר:

 13את מדברת על שני דברים. את מדברת על דרג מקצועי של אגף    קלנר: גיאמר 

 14 החינוך. 

 15 דה. ירון בבקשה. אתם יכולים בבקשה לתת לירון לדבר. ירון תו   מר אבי גרובר:

 16 לנדל"ן, אניוך החינק תיזה של ההכנסות בין דבר שלישי, המשחק ה   מר ירון גדות: 

 17ייתי שם, צחי צריך החינוך, אני ה ד חופשי כל תיקבאמת לא מבין למה עמ

 18לקחת את תיק החינוך וההתכנסות הזאת של אחד בשני, ההוא בחינוך והיא 

 19 תלפתור את הבעיה הזא וצריכים בנדל"ן 

 20  ?איזה בעיה ד"ר צחי שריב:

 21יקולים שאתה רוצה מש החינוךלא לוקח את תיק שאתה  הבעיה    מר ירון גדות: 

 22א הצביע רמת שרון השרון חופשית ל. אף אחד ברמת בנדל"ןלהתעסק 

 23חופשית או לאג'נדה מסביב של רמת השרון חופשית בשביל שאתה תתעסק 

 24ת את תיק החינוך אם לא אתה בנדל"ן כי אתה אוהב נדל"ן, אתה צריך לקח

 25צעות לסדר ם המגישי ו. וזה שאתם כל יומייםמישהו אחר, וזה באג'נדה שלנ

 26 ה. במקום להיות שמשנכנסות לתוך החינוך 

 27  הוא מנסה. . אבל ככה הוא מקבל שתיים במחיר אחד   מר אבי גרובר:

 28  ברור שהצענו להם את תיק החינוך.  מר אבי גרובר:
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 1  א לא רצה.וה גב' דברת וייזר:

 2עד י בשאנ ותצריך להגיד את זה. למרזה בניגוד לאג'נדה שלכם    מר ירון גדות: 

 3 ה. ההצע

 4  ?צעחינוך עכשיו מותיק ה ד"ר צחי שריב:

 5תיק החינוך מוצע ואתה יודע שהוא הוצע. ואתה יודע שרצית נדל"ן.    מר ירון גדות: 

 6לי סיפורים צחי. אני  ...נדל"ן שאתה לא מוכן לממלא מקום. עזוב. אל תספר

 7צמן, וי ממכון מצא בחינוך, למרות שאתההייתי שם ואני יודע למה אתה לא נ

 8 א בנדל"ן. אתה צריך להיות בחינוך, ל

 9  היי, היי, ממש לא.  .זה לא קשור, אני יחזיק את תיק החינוך רת וייזר:דב גב'

 10 מה פתאום להחזיק תיק חינוך. מה פתאום.  מר יעקב קורצקי:

 11. ארסגנית בתוכשהייתי  ממש לא. אני החזקתי את תיק החינוך  זר:רת וייגב' דב

 12 עות. גע, התחילו חרושת שמו, רם. רגעובוא נתקד

 13  א הייתה בתואר מה פתאום.יה יעקב קורצקי:מר 

 14לא עידן כן אבל דברת. הייתה דברת הייתה מחזיקת תיק חינוך.  מר יעקב קורצקי:

 15 ית בתואר. היא לא קיבלה כלום. מחזיקה את תיק החינוך כשהייתה סגנ

 16 . וארבתנית כסג ת תיק החינוךזקתי אאני הח גב' דברת וייזר:

 17  שות את זה. זה אפשר לע מר יעקב קורצקי:

 18   בקדנציה של איציק.   אבי גרובר: רמ

 19 בואי אני אחדד לך את החוק. רק יו"ר ועדת חינוך לא.  גב' דברת וייזר:

 20ן בתואר ועדת חינוך זה הדבר היחיד שסג אז תני לחדד לך קצת יותר, יו"ר

 21אבל מחזיק  ולי, וואתב עדה כוואז ראש העיר מכנס הוו לא יכול להחזיק.

 22א לא סגן בתואר. וזה מה שאני ועצה אפילו שהולהיות גם חבר מתיק יכול 

 23פנה אעשיתי בקדנציה הראשונה. אז לכל חורשי המזימות שחושבים שאני 

 24רצה לעשות י אוהפנה אותו. אלא אם כן אלא את הכסא, את התיק הזה, אני 

 25  ובנייה.  ברטר על תכנון

 26  פשר לסגור דיל. אני בעד. ה. אללאי   : מר ירון גדות

 27 אתה מתווך ירון.  :לב-מר רמי בר

 28 זה נדל"ן אז הוא מתווך.    מר גיא קלנר:
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 1מאה עשרים הצעה ראשונה, מאה עשרים הצעה שנייה. אתה מוכן    מר אבי גרובר:

 2חבר'ה . משיך בבקשה. כי זה מה שאתה מחפש, יפה. אתה מוכן להמשיךלה

 3   לסיום בסדר.נס ל להתכתנסה להתחישקט. 

 4 של מועצת העיר בוועדת החינוך. הנחיות גבי הנחיות הדבר השני ל   מר ירון גדות: 

 5של מועצת העיר לוועדת חינוך ופה אני מתחבר לגיא מה שאתה אמרת, פה 

 6אמרת, כן מותר וצריך שמועצת העיר תנחה את אני מתחבר למה שאתה 

 7ינוך בעיר לפי האג'נדה הח גורמי ת מחזיקת תיק החינוך, אתועדת חינוך א

 8 ...שאנחנו נבחר שלנו, לפי 

 9  יש החלטה תקפה אחת.  עידן למדן: עו"ד 

 10גם החלטה הזאת. ואני שמח שבהצעה הזאת התאחדנו שוב הגוש    ירון גדות: מר 

 11החילוני, למרות שלא חתמו בהתחלה כולם על ההצעה ומגישים פה שוב 

 12יש  ת העירלעשות במועצ כי מה תשעה, הצעה שאמורה לעבור ברוב של

 13 תשעה. 

 14   אני חילוני?  חילוני? לא  אני   מר אבי גרובר:

 15  ?נגד ההצעה נכוןיש תשעה. אתה    מר ירון גדות: 

 16  אני חילוני?    מר אבי גרובר:

 17 אתה חילוני אבל אתה.    מר ירון גדות: 

 18מדד חילוני. לפי מה זה נ ?זה נמדד איך אני מצביע. או איך אני חי   מר אבי גרובר:

 19   ?לפי איך אני מצביע או לפי איך אני חי

 20גן ראש עיר חרדי בעיר ראש עיר, שם ס זה נמדד לפי זה שאתה בתור   מר ירון גדות: 

 21 חילונית לגמרי ונותן לו סמכויות מעבר לכוח שלו. בזה זה נמדד. 

 22  או קי.  הבנתי ?זה נמדד אם אני חילוני או לא חילוני   מר אבי גרובר:

 23בזה זה נמדד שאתה לא בגוש החילוני לא דואג לתושבים מבחינת    מר ירון גדות: 

 24ום דבר אישי נגד יעקב פשוט הכוח נמדד ואין לי שהאג'נדה הזאת. בזה זה 

 25 מעל ומעבר למה שמגיע לו 

 26 להחזיק בתפקידים.  אסור לדתיים כי    מר אבי גרובר:

 27  אתה הצבעת בשביל יעקב. לא?    :

 28 על מה הצבעתי בשביל יעקב.    ר ירון גדות: מ
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 1  שהוא יהיה סגן.    :?

 2 וני. מה לעשות, הסכם קואליצי   מר ירון גדות: 

 3הוא היחיד ששם חרדי במועצה דתית זה ירון. בסוף יתגלה שהוא.  קורצקי:מר יעקב 

 4   וגם ליכודניק. 

 5  כן. הוא גם בוחר אצל ביבי.   מר רביד פלד:

 6עכשיו אתה מזכיר לי שהפעם היחידה שיצאתי באמצע ישיבה זה    מר ירון גדות: 

 7 ולא הצבעתי. מתי שהצביעו בשבילך לעוזר שלו בתשלום, ואז יצאתי 

 8  י יצאה. 'צאגם ב ב' דברת וייזר:ג

 9   י נכון. 'צאגם ב   מר ירון גדות: 

 10 גם אני יצאתי.  :גב' בת שבע אלקובי

 11  איך אני זוכרת את זה.  גב' דברת וייזר:

 12  אני היחידי שלא יצאתי מישיבות.  :לב-מר רמי בר

 13א עה אבל אני קורצריך לעבוד ולהביא הצאז כמו שיצאתי במועצה    מר ירון גדות: 

 14בכל זאת לחברים פה למשוך את ההצעה, וזאת בגלל שנטע מה לעשות היא 

 15לא נמצאת פה וההצעה הזאת לא תעבור ואם היא לא תעבור לא יהיה אפשרי 

 16 ה עוד שלושה חודשים. להגיש אות

 17  אז מה זה דקלרציה.  גב' דברת וייזר:

 18ו את ההצעה, ו ותרנים ותמשכאז תהיו טיפה פוליטיקאים ואל תהי   מר ירון גדות: 

 19ותגישו אותה לישיבה הבאה. כי הפעם היא לא תעבור זה יהיה שמונה נגד 

 20 שמונה. מה הבעיה לפתור את שמונה ולהביא את זה ההצעה הזאת עכשיו.

 21 אז תמשכו את הצעה. 

 22 אפשר לבקש בזום.  עידן למדן: עו"ד 

 23תחכו  אל ותה בתשובה.אל תדאג נטע אנחנו כבר בדרך להחזיר א מר יעקב קורצקי:

 24שלושה חודשים. יש לכם אישה דתייה יכול להיות שגם היא הייתה צריכה 

 25חן אני שואל, תענו לי אבל בכנות. איך זה יעמוד במבאולי גם היא תצביע נגד. 

 26התוצאה. בן אדם שיבוא, אתם תרימו לו את החולצה רגע יש לך ציצית 

 27  איך זה יעבוד אני לא מבין, פרקטיקה. . מתחת

 28 המטרה היא לא להכניס עמותות.  :לקוביגב' בת שבע א
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 1 לא להטב שיסבירו לילדים שלנו, אף עמותה לא תיכנס?  מר יעקב קורצקי:

 2 זה כן.    מר אבי גרובר:

 3 אה. זה כן. אף עמותה לא תיכנס.  קי:מר יעקב קורצ

 4   רק יהדות.    מר אבי גרובר:

 5בבית הספר ילמדו את שהמורים כתות. ...יהדות לא להכניס עמו :גב' בת שבע אלקובי

 6 הילדים שלנו. 

 7   מה זה שונה מהמצב.    מר אבי גרובר:

 8 כל מיני עמותות שמגיעות.  כי היום יש :גב' בת שבע אלקובי

 9 ?איזה עמותות מגיעות  :מר אבי גרובר

 10  הם אומרים שהם עושים עבודה מצוינת בחינוך. איזה תביאי עמותה. מר יעקב קורצקי:

 11 עמותות. אין   י גרובר:מר אב

 12איזה עמותה. למה להציף את זה, להגיד שירון הוא לא קיצוני    מר יעקב קורצקי:

 13 מספיק. 

 14 אין עמותות, אין עמותות.    מר אבי גרובר:

 15אין. למה להציף את זה. אנחנו לומדים כל כך יפה כל כמה חודשים  קורצקי: מר יעקב

 16 לם הצביעו בזמנו.כו ועידן הייתהביחד. למה. למה להכניס. ההצעה של גיא 

 17 לא מכניסים עמותות.  :גב' בת שבע אלקובי

 18   הכול בסדר.  מר יעקב קורצקי:

 19   בקואליציה.אם זה עובר אתה לא נשאר  :גב' בת שבע אלקובי

 20י את יודעת שאנחנו יודעים לעבוד יפה ביחד. אנחנו יכולים 'צאב מר יעקב קורצקי:

 21   עבוד ביחד. לשים את הדברים בצד ויודעים ל

 22 נכון.  :גב' בת שבע אלקובי

 23אתה כבר דיברת. אני רוצה אם אף אחד לא זה אז אני גם יגיד את    מר אבי גרובר:

 24 כמה הדברים ואז. רמי סליחה. 

 25  ואת עושה עבודה טובה.  ורצקי:מר יעקב ק

 26אני לא אדבר בעד איכות, אבל דני סליחה שחזרתי מהאוניברסיטה  :לב-מר רמי בר

 27דר מישיבות מועצה. נכנסתי בדיוק שאמרת שזה הצגה. בדרך כלל לא נעאני 

 28כל מה שאתם עושים זה הצגה. אתם חברים בקואליציה חברים, אני מזכיר 
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 1ם אני מדבר על זה שהקואליציה צריכה לכם. אתם חברים בקואליציה וא

 2להתנהג בצורה יעילה לטובת העיר הזאת כל ההצעות שאתם רוצים לעלות 

 3ה. זה מה שאתם צריכים לעשות ואתם עושים בת בישיבת הנהלצריכות לש

 4את ההצגה. אתה חבר בקואליציה. אתה קיבלת תיק. אתה צריך לשבת. אני 

 5לך כשנכנסתי. אני חבר לא הפרעתי לך. שמעתי רק את העוקצנות ש

 6בקואליציה, באתי לשרת את העיר. גם אתם נקראתם לשרת את העיר. 

 7הנהלה מחליטים בדיוק  הנהלה ובישיבותלשבת לשרת את העיר בישיבות 

 8זה מה שצריך לעשות. צריך לשבת ישיבת הנהלה. עידן אל תפריע לי. יש 

 9לא אוהב מה ישיבת הנהלה של הקואליציה. אני לא הפרעתי לך. אולי אתה 

 10שאני אומר לך. יש ישיבות הנהלה לקואליציה אנחנו חמישה עשר או ארבעה 

 11העיר. אם יש לכם איזה  שביל להוביל אתעשר חברים במועצה הזאת, באנו ב

 12נושא שאתם רוצים לעלות אותו, תשבו בישיבת הנהלה אצל אבי, נסגור את 

 13הצגה. מה זה  זה ואני אמרתי לכם את זה בכל ישיבה. ואתם עושים גם כן

 14 זה לא משרת את העיר.  ?לא הצגה עכשיו

 15  מתי הייתה ישיבת הנהלה.  ד"ר צחי שריב:

 16 בע ישיבה. י שאתה רוצה נקמת   מר רביד פלד:

 17   מה זאת אומרת.   מר אבי גרובר:

 18תקבע אותה. אתה ממלא מקום ראש העיר. סליחה, אתם. סליחה.  :לב-מר רמי בר

 19 הועמדתי. 

 20  לא הוא אל מתפטר.  גב' דברת וייזר:

 21 עופר תקבע הצבעה. תנו לעופר.    מר רביד פלד:

 22ע של כאילו מתי הולך עכשיו לקטזה  ?צחי זה לשם הולך עכשיו   מר אבי גרובר:

 23הייתה ישיבת ועדת הנהלה האחרונה. אתה לא יכול להעלות נושאים כאילו. 

 24  ?אמיתי עכשיו, זה הטענה שלך. אמיתי שזה הטענה שלך עכשיו

 25סליחה שאני אומר את זה בקול רם. אני כבר עשרות פעמים אמרתי.  :לב-רמי בר מר

 26  גם צריך לקום. אבי, סליחה רגע. לא קשור. רביד, אני 

 27  גיד. אההצגה. אני תיכף    מר אבי גרובר:

 28אני רוצה גם לדבר. אני אומר שאנחנו חברים בקואליציה בשביל   :לב-מר רמי בר
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 1אמרתי לכם את זה על כל הצעה שהעלתם לסדר  להוביל את העיר הזאת ואני

 2כחברי קואליציה בניגוד להחלטה של הקואליציה. בואו, תשבו, תגידו מה 

 3 יע להסכמה ונוביל את העיר הזאת בלי כל המשחקים האלה. וצים לעלות, נגר

 4  הצעה לסדר.  חתאתה גם של   מר גיא קלנר:

 5 צעה שלי. ההי הצעה והורדתי אותה. חתאני של :לב-מר רמי בר

 6  י. 'צאוקשורה למגוונים וקשורה לב   מר גיא קלנר:

 7עם עידן י, 'צאברתי עם בסליחה. דברתי עם דברת, דההצעה שלי.  :לב-מר רמי בר

 8למדן, תאמתי איתם עמדות, וכשהעמדות האלה לא היו מתואמות ומוכנות 

 9לעלות היום לסדר היום, כי באגף הרווחה התחילו את העניין הזה לגלגל 

 10את ההצעה שלי לסדר וזה בא מתוך אגב זה  רתידימה, יכול להיות שזה מק

 11שלי קורונה. הרצון לא ממקום של הצעה לסדר, זה בא ממקום של תקופת 

 12לא היה לעלות את זה כהצעה לסדר אלא מתוך הרצון שלי כמחזיק תיק 

 13הביטחון למנף גם את הרווחה וגם את הביטחון. ראיתם שראיתי שזה לא 

 14ושר לגמרי עם חברתי לקואליציה ישר עם דעתו של עידן וזה לא מלגמרי מיו

 15ש לי אישור להגי י למרות שהיא נתנה לי את האישור להגיש את זה, נתת'צאב

 16 את זה. 

 17  לזכותו יאמר  עידן למדן: עו"ד 

 18  ?אמת או לא :לב-מר רמי בר

 19  אמת.  עידן למדן: עו"ד 

 20 כל הכבוד. דרך ארץ,    מר רביד פלד:

 21  רמי אחלה. כי  וייזר: גב' דברת

 22אני מוכן שההצעה הזאת תרד מסדר היום שנשב בקואליציה ונחליט  :לב-מר רמי בר

 23את זה, יחד עם אגף החינוך והמליצו פה  זה. איך מלבניםאיך מגישים את 

 24 לאגף החינוך. 

 25  רמי שיעלו, אל תציע הצעות כאלה, תן להם שיעלו.  מר יעקב קורצקי:

 26 ומר שלא התייחסת. רק הצעת את ההצעה, אז תדבר ואז אני. אתה א  מר אבי גרובר:

 27ה צריך ועידן למה. למ של גיאכל כך טוב עובדת יש את ההצעה  הרי  מר יעקב קורצקי:

 28לשנות. עשיתם עבודה מצוינת בזמנו, למה צריך לשנות עכשיו. מה. לשים את 
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 1 להכניס אותו עוד עשרים ס"מ. הסכין עכשיו בתוך. 

 2 לא. חס וחלילה. בלי סכינים רק חיבוקים.    מר גיא קלנר:

 3לטפל הולך  אמיר עו"דהם עבדו כל כך יפה, בן ציון  2017-ביש הצעה,  מר יעקב קורצקי:

 4רגע, גם שראש העיר יגיד מה בבקשה גיה. בואו נעשה הצבעה ונתקדם. בסו

 5 אבי. הנה יורד על ארבע. בוא, בן ציון אמיר. 

 6 משהו צחי. או שאני.  אתה רוצה להגיד   מר אבי גרובר:

 7 אם אפשר. אני רציתי להתייחס בקצרה לחלק מהדברים שנאמרו.  ד"ר צחי שריב:

 8 ת שלי. אני גם אגיד א אז   מר אבי גרובר:

 9 אחריך.  ד"ר צחי שריב:

 10לא. נעשה סיבוב ראשון ואז אתה רוצה ואז אולי גם אני אתייחס    מר אבי גרובר:

 11 למה שאתה תענה למה שאני יענה. 

 12כדי לראות עם איזה משפט אני אני עכשיו מדבר. לקחתי אוויר.    ר אבי גרובר:מ

 13זה שמה ה שמיכאל אמר בבמה אני מאוד מתחבר לממתחיל. אני אגיד 

 14, מאז שאני 2016שקורה פה זה דקלרציה  וסוג של הצגה. אני ראש עיר משנת 

 15כביכול ראש עיר מנסים לייצר פה איזה מין דואליות כזאת בין שני דברים ש

 16קורים. אני לא אומר ואף אחד לא יכול להגיד לדעתי שאין תהליכים 

 17רבה דינת ישראל. והמסוימים שקורים בתוך החברה הישראלית ובכל מ

 18פעמים אנחנו רואים שדווקא משרד החינוך כמעט תמיד הוא מן תיק כזה 

 19שמוציאים החוצה ממפלגת השלטון, משום מה לא מחזיקה תיק החינוך. זה 

 20ה כשמפלגת העבודה שנתנה אותו למרצ וגם הליכוד הרבה פעמים נותן גם הי

 21רכז זה כאילו לא במאותו החוצה לבית היהודי. אנחנו רואים שתיק החינוך 

 22  העשייה. אני יכול להגיד. 

 23 זבולון המר.  : מר רוני בלקין

 24דרך אגב אני הוצאתי את דוח שנהר ואני תיכף אדבר עליו כמה    מר אבי גרובר:

 25ם אבל זה באמת דוח שהוציא אותו זבולון המר נכון? הוא זה שיזם את מילי

 26יך מפה סעיפים שצרהדוח, כן, זבולון המר חתום עליו ותיכף אני אקרא 

 27בכלל. יש לי הרגשה שהרבה מהדברים שמופיעים  רלהבין מה אומר דוח שנה

 28מאז  שאני נכנסתי בדוח שנהר ממש לא בכיוון של מה שאתם חושבים עליו. 
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 1י שמכיר הרבה מאוד פעילים סיעת בית, אנשים מאוד, מאוד דיון סוער ומ

 2 לדעתי זה אנשיםבקבוצת ווטסאפ, חברים של סיעת בית, רובם המכריע 

 3אמנם רמת שרונים הרבה מאוד שנים אבל גם נמנים על המחנה החילוני, על 

 4הגוש החילוני. אני התחלתי את המאבק שלי בתוך הזירה המוניציפאלית 

 5שאני נורא שמח שחתמתי עליו ממש לאחרונה את היתר הבנייה על במשהו 

 6סטאטוס קוו  בית הכנסת ברחוב רבנו תם, אני באתי לשמור על איזה שהוא

 7ני חושב שברמת השרון שבמשך עשרות שנים, מתנהל בצורה מדהימה. שא

 8אני חושב שרמת השרון יודעת תמיד להיות המקום הזה שמצד אחד אדם 

 9חילוני, מאוד פלורליסטי. לדחוף ערכים של שוויון, ושל להיות מקום מאוד 

 10לא אהבת אדם וכל הדברים האלה ושדרך אגב מי שבמאת יודע נמצא גם 

 11פר הזה שנקרא תנ"ך או תורה יש הרבה מאוד שם מהדברים מעט בתוך הס

 12האלה, נעזוב שנייה את הפוליטיקה של חלק מהאנשים מסביב לדבר הזה 

 13ן הדבר הזה מתקיים בצורה מאוד, מאוד יפה, אבל אני חושב שברמת השרו

 14היה לנו רב ראשי שהבין את זה וכמה שהוא היה בן אדם מאוד, מאוד אדוק 

 15לם במישור עולם ימני שמאלני, אני חושב שהוא מאוד , ועם תפיסת עודתי

 16הבין את הווייב הרמת שרוני הזה אני חושב שאנחנו גם רואים את זה הרבה 

 17זה, דור ההמשך מה שנקרא. רמת השרון היא  מהבנים שלו שמבינים את

 18מקום פתוח, מקום שבו דברים קורים בשבת. החיים בשבת ובאמת אני זוכר 

 19שלט לא נוסעים בשבת. וכולנו ידענו שאין לזה תוקף.  ברחוב שלי היה אפילו

 20אף אחד לא יקבל דוח אם הוא ייסע, אבל היינו נוסעים מסביב. זאת אומרת 

 21ביב. אנחנו כיבדנו את הדתיים והדתיים אף פעם לא היינו נוסעים אבל מס

 22בור באו אלינו ואמרו לנו תיסעו מפה, לא תיסעו מפה. לנסוע מסביב זה לע

 23בית הכנסת ולא לצד הזה של בית הכנסת. אני חושב שרמת  לצד הזה של

 24שרון תמיד ידעה לעשות את זה. כשאני נכנסתי לתפקיד מתוך ראייה שלי של 

 25ת העבודה לילדים שלנו כמשהו מאוד, מאוד רציני קדוש החינוך כמקצוע, וא

 26לתת כמעט, אני חושב שהדבר הכי המשימה הכי חשובה שלי כראש העיר זה 

 27אנחנו השקענו. אני העליתי ים שלנו, ברמה הכי גבוהה שאפשר, חינוך לילד

 28את ההשקעה בחינוך ממאה עשרים וחמישה מש"ח למאה שבעים וחמישה 



 י"ז אלול תש"פ 6.9.2020מליאה  מן  המניין  מיום  מישיבת   20פרטיכל מס' 

 

 

 73 

 1שה מש"ח, אפשר להגיד גם אם רוצים שגם מש"ח, מאה שבעים ושלו

 2ההשקעה באגודת הספורט חלקה היא סוג של חינוך וגם ההשקעה במגוונים 

 3שר כאילו, אם הייתי רוצה להציף את זה הייתי ל חינוך, אז אפהיא סוג ש

 4 יכול כמעט להגיע לעשרים מש"ח גם תרבות זה סוג של חינוך. 

 5 חינוך. גם ניקיון זה סוג של    מר ירון גדות: 

 6לא. ניקיון זה ניקיון. זה תחזוק של עיר אבל תקשיב עם הגלריה    מר אבי גרובר:

 7התרבות שבו אנחנו עושים, ם במקומות שבו יהעירונית ועם הדברים שמוצג

 8בבית יד לבנים הדברים שקורים, אני חושב שזה לא בדיוק מקדם אג'נדה 

 9חושב שקורים פה דתית וזה אני חושב שדווקא מקדם ערכים אחרים, אני 

 10דברים יפים גם פה באולם הזה כשאין קורונה בימי שישי בערב, אנחנו 

 11. ואני חושב שרמת כולם להופיע פהליודעים לתת מקום, את הבמה הזאת 

 12השרון באמת ידעה לעשות. וכשאני נכנסתי לתפקיד אמרתי תודה רבה לבנות 

 13עוד פעם לא  השירות. שהיו פה באמת בהיקפים מאוד, מאוד גדולים אמרתי

 14כי אני לא יכול לראות אנשים דתיים מסתובבים בתוך בתי הספר, יש סייעות 

 15רים הכי חילוניים ברמת ני אומר שיש הואדתיות שעושות עבודה מדהימה, ו

 16השרון שמחבקים את הסייעות הדתיות שלהם כי הם יודעים לשים את הקו 

 17בין זה הזה בין זה שיש אנשים שהם דתיים בתפיסת העולם שלהם ל

 18שהמדינה מחנכת את הילדים שלהם. וכשאנחנו אומרים שבת שלום לילדים 

 19הביתה להגיד ח שולחים אותם רשלנו ביום שישי בסוף היום, אנחנו לא בהכ

 20להורים שלהם אל תדליקו טלוויזיה בשבת או כל מיני כאלה דברים. 

 21 דעתי עוד לא הייתה בכלל, עודרמת השרון חופשית ל 2016ומהמקום הזה ב

 22 לא עלה בי הרעיון הזה. אני לא יודע כשאני נבחרתי אז זה עבד. אבל 

  23 

 24 ארבע שנים.  :גב' בת שבע אלקובי

 25, שבע עשרה 2016על הזה. עוד פעם נבחרתי בפברואר לא נתחרה    ר:במר אבי גרו

 26נכנסתי לתפקידי. אני אוהב להגיד שהחתימה שלי התחילה  2016בפברואר 

 27, וכשהתחלנו את שנת 2016בפברואר  להיות שווה יותר בשבע עשרה

 28הלימודים בספטמבר, כשמתחילים לעבוד עליה כבר במאי, יוני, כבר ירד 
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 1רבה לעזרה החיצונית הזאת ונותנים שעות ו אומרים תודה נהקו הזה שאנח

 2מעצמנו. בתקציב האחרון יש שניים וחצי מש"ח בבתי הספר היסודיים, 

 3את שאנחנו צריכים עכשיו לקבוע למשל שעות נוספות. אז כאילו התוספת הז

 4כל מה בהצעה. לתת את עוד שעות זה בסדר. יש מספיק שעות.  4סעיף 

 5עות בתוך התקציב. כבר נתתם את מיד יש מספיק שתשאנחנו רוצים ללמד 

 6זה מראש. ראיתם את הנולד. נתתם את השעות האלה. אני חושב שיש פה 

 7 2017כאילו אתם שמים בכי אחד, ובגלל זה נורא קשה לי עם ההצעה הזאת. 

 8באותה הצעה שם עובר קו פרשת המים. אני באופן אישי לא יכול להצביע 

 9כי אני יודע שאני אישית  כקו פרשת המים הבעד משהו שהוא קובע את ז

 10 עשיתי צעדים לפני, ולא הייתי צריך. 

 11נשמע כמו מלחמה על קרדיט האביב וכבר כתבת בקבוצה שזה    מר גיא קלנר:

 12 אתה הצבעת בעד ההצעה הזאת. מיותר כי 

 13 נכון, קודם כל. אבל גיא, זה מה שקורה פה. אבל גיא.    מר אבי גרובר:

 14 רוח נכון של כל המועצה ובכללה אתה. היא שיקפה הלך    מר גיא קלנר:

 15יפה. אבל למה לבוא בהצעה. ולהציג את זה. אתם יודע משהו אנחנו    מר אבי גרובר:

 16הצדק ההיסטורי וגם על הכול. כשאני מצביע נלחמים הרבה פעמים גם על 

 17נוסד הרעיון. אני אומר לך אישית  2017-עכשיו בעד הצעה שכאילו אומרת שב

 18 ני כאילו. אש

 19-זה מה שמפריע לך, אתה אומר אני לא בעד מטעם כי אתה הולך ל   גיא קלנר:מר 

 20 זה מה שמציק לך?  2017

 21ידו בכנות יש פה ניסיון, יש פה גם עניין גם. בואו תגידו בכנות, גיא תג   מר אבי גרובר:

 22פוליטי. למשל לא פניתם אלי לפני שהגשתם את ההצעה לשאול אותי האם 

 23לבוא ולתת איזה שהיא דקלרציה. לא פניתם  גרובר מעוניין יאתה אב

 24 לדברת, לא פניתם למיכאל. 

 25 למה. הוא פנה למיכאל.    מר גיא קלנר:

 26ים. אנחנו כאילו קבוצה. נכון. אנחנו כאילו שישה. מיכאל הצביע על דבר  מר אבי גרובר:

 27יה האז מה זה מיכאל בחלק מהדברים הצביע כאילו הגוש שלכם לא איתנו. 

 28 בנו בלב אלון. כאילו איתם ולא איתנו. לא מזמן שיש
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 1 גם רביד. גם רביד.  מר יעקב קורצקי:

 2הזאת וזו לא  בחלק מהדברים. הרי מייצרים פה, ההצעה יודה מיכאל   מר אבי גרובר:

 3ההצעה הראשונה וגיא זה מה שמפריע לנו איפה שהוא ואני חושב שזה מה 

 4הכנה לבחירות הבאות. וזה נראה כמו  .שרמי אמר. מייצרים פה שתי קבוצות

 5דתי. דני, אני פעם אחת, פעם אחת נורא  כשיש אותנו החילונים ויש אתכם

 6וד יותר ולך עם בנושאים של תרבות באת אלי ואמרתי לך כאילו לא ורק ע

 7 זה ותעשה. 

 8אז מה אתה רוצה להיות עם ובלי. ליהנות מהקואליציה. יש  מר יעקב קורצקי:

 9   קואליציה. 

 10 יעקב יש את הקואליציה ויש רוב בקואליציה זה לא אתה.  :ביב' בת שבע אלקוג

 11י, ברור לי שיש דברים שבהם את 'צאברור לי בדני אני ראש העיר.    מר אבי גרובר:

 12   ב לא מסכימים עליהם. ויעק

 13 לחלוטין.  :גב' בת שבע אלקובי

 14שב י ברדה, הוא יולואני אומר לך ועוד פעם אני ישבתי פעם עם א   מר אבי גרובר:

 15ראש מרכז השלטון המקומי, יושב ראש מועצת השלטון המקומי והוא פעם 

 16אמר לי שהקדנציה הכי קשה שלו הייתה כשהם היו חמישה עשר מתוך 

 17חברי קואליציה. כי כל אחד, את יום כשהם היו גם ארבע עשרה חמישה עשר 

 18כי אתה  המחמש עשרה שכולם היו בקואליציה זה לפעמים העבודה הכי קש

 19ל הזמן לתחזק את הקשר זה אנשים שלא בהכרח תומכים בדיוק צריך כ

 20באותם רעיונות. ואני אומר לך שאני לי היה חשוב אפרופו מה שאומר לי 

 21דנציה הקודמת ניסיתי לעשות את זה. לשים בצד אחד שלי אני וגם בקירון, 

 22רון שאת הצד הדתי של רמת השרון ובצד השני את הצד החילוני של רמת ה

 23צר את הגשר הזה. אני לא חושב שיש חבר מועצה דתי במדינת ולנסות ליי

 24  ישראל. 

 25י כמו בבני ברק ששמים בצד אחד את החילוניים ובצד אחד את בנ   מר ירון גדות: 

 26 ברק. 

 27  אין שום דבר שדומה בין מועצת בני ברק.    מר אבי גרובר:

 28   למה בבני ברק צד ...חילוני.    מר ירון גדות: 
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 1יש ועדת בחירות שישים פתק של ש"ס. זה לא. יש אג'נדה מסוימת.  :קוביגב' בת שבע אל

 2 זה לא שיים. 

 3בני ברק הייתי הולך אנחנו לא מדברים פה. אם הייתי רוצה לגור ב   מר אבי גרובר:

 4  לגור בבני ברק, טוב לי ברמת השרון. 

 5  אז אתה שם את האצבע לא במקום הנכון.    מר ירון גדות: 

 6בירושלים יש ..דתיים. מה זה השטויות האלה שאתה מדבר. ירון נו  :לב-מר רמי בר

 7   באמת. 

 8  ..בין חילוני לדתי, זה לא יש לך גם חילוניים.  :גב' בת שבע אלקובי

 9   למה בירושלים יש ראש עיר דתי. מה זה קשור בכלל.  :לב-מר רמי בר

 10י לדתי אין כזאת הזאת בין חילונ אז אל תנסה לעשות את ההפרדה :גב' בת שבע אלקובי

 11 הפרדה. זה אג'נדה פה. 

 12באחת הישיבות אמרנו יש פיל פה בחדר, יש פיל בחדר. יש ניסיון    מר אבי גרובר:

 13הציג. אני אומר לך אני עכשיו מדבר בשמי, בסדר סיסטמתי, עקבי לבוא ול

 14לא מדבר בשם אף אחד אחר פה. להציג אותי כמישהו ממחנה אחר. אני ואת 

 15ו לא רואים אותו דבר. אני קורא את הפוסטים, אני קורא רוב הדברים שלנב

 16את הדברים. אני אומר לך ואני לא מוכן לזה, והניסיון הזה אתם עושים בזה 

 17גישים את ההצעות שלכם על סדר ואפילו לא פונים אלינו. שאתם כל הזמן מ

 18נחנו אאלא קבוצת אנשים שנמצאת פה, אפילו לא מנסים לשאול אותנו אם 

 19נוסח אתם מוכנים לתמוך בו, על איזה דברים אתם מוכנים ללכת  בעד, איזה

 20איתם וכמעט כל ישיבה, בא לפה שתיים, שלוש הצעות לסדר ובסוף הפלא 

 21נחנו גם מצביעים בעד, איזה קטע, אנחנו מצביעים פה אחד. ופלא על הרוב א

 22רמת בכי אמיתי כאילו, אם ההצעה הזאת עוברת, כלום לא יקרה שונה 

 23   השרון. 

 24 נכון.  :גב' בת שבע אלקובי

 25י. את יודעת ראיתי פוסט סוף שבוע הזה. 'צאלא צריך את העזרה כל הזמן. ב  מר אבי גרובר:

 26ן על הגובה של המכנס הבנות הלכו הביתה וזה. הילדים, איך למה בתיכואיך 

 27וזה לא בסדר. לא כתבו שם מי שכתב את זה ואני אומר לך שזה בכוונה לא 

 28 תוב שזה בכפר סבא. ו שם, שזה לא כבכת
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 1 לא. היה כתוב שזה בכפר סבא.  גב' דברת וייזר:

 2פה זה. אני רואה את הפוסט אני יכול לצלם את זה. לא היה כתוב אי   מר אבי גרובר:

 3   אני הפוסט שאני ראיתי, לא היה כתוב. אני ראיתי פוסט. 

 4 היה כתוב.  :גב' בת שבע אלקובי

 5   יודע מה הפוסט שאני ראיתי. תגידו לי, אני  אל   מר אבי גרובר:

 6 אבל גם ברמת השרון החזירו בנות הביתה בגלל מכנסיים.  :גב' בת שבע אלקובי

 7   ירו. גם את הבת שלי החז גב' דברת וייזר:

 8 הנה הבת של דוברת עכשיו.  :גב' בת שבע אלקובי

 9איזה מהומה  דהתעקשתי שהיא תבוא עם זה ואני לא רוצה להגי גב' דברת וייזר:

 10   יתי. עש

 11 כן. אז זהו. אז יש ברמת השרון גם את הבעיה הזאת.  :גב' בת שבע אלקובי

 12רת נשים אבל זה לא קשור להדתה דרך אגב. זה קשור להד גב' דברת וייזר:

 13 ולהחפצה. 

 14 עוד פעם, אני אומר לך   מר אבי גרובר:

 15נית. יש וחיל הרומ וז ?לילדה תצאי מבית הספר רמא ןייטשלדא ברה מר יעקב קורצקי:

 16 . נורמות

 17 זה עניין של החפצה. זה פשוט.  גב' דברת וייזר:

 18גה ניסיון הזה כל הזמן לבוא ולהצית כאילו יש פה איזה שהיא הנה   מר אבי גרובר:

 19ד את השמנסה בכוח לקחת את העיר הזאת, ולהחזיר אותה בתשובה, או ליי

 20האמת הוא  העיר הזאת חס וחלילה, או כל מיני כאלה דברים, הוא חוטא מן

 21אני אומר את זה הוא שקרי. שאני ראש העיר. למה אתה לא פונה אלי שקרי 

 22  ?ומציע לי לבוא איתך יחד בהצעה הזאת. למה

 23 ה זה עלה. כל מי שרוצה לא נכון. אנחנו שלחנו. לא נכון, צחי שלח למ עידן למדן: עו"ד 

 24 אני לומד את זה במייל.    מר אבי גרובר:

 25 אל כולם. ח את זה אליך ולצחי ש   מר גיא קלנר:

 26 אם יש הצעה שעלה. אבי זאת ההצעה שאני מעלה. הוא שלח לי    מר אבי גרובר:

 27 מי שרוצה שיצטרף.  :גב' בת שבע אלקובי

 28  הוא אמר זאת ההצעה לסדר שאני מעלה.    אבי גרובר:מר 
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 1הוא הציב עובדה. הוא הציב עובדה. תקרא מה כתוב. חבר'ה יש    מר רביד פלד:

 2 ה. עהצ

 3הוא אמר זאת ההצעה וכולם מוזמנים להצטרף. לא נכון, וכולם  למדן: עידן עו"ד 

 4 יכולים להצטרף. תסתכל. 

 5ני אמרתי למה שאתה אומר. שיושבים אצל ההבדל הגדול בין מה שא :לב-מר רמי בר

 6אבי בחדר ואנחנו רגילים לזה, מעלים את הנושאים לסדר, מתאמים את 

 7 העמדות ומציעים לכל אחד. 

 8למה אני הורדתי את ההצעה של...של אבי. למה הורדתי את  :גב' דברת וייזר

 9 הדפברלטור הזה כי היה בשיחה כולנו. 

 10עושה פה ישיבה רביעי אולי היה אומר משהו אחר.  אבל אז אולי היה עידן למדן: עו"ד 

 11לא. אבל בגדול כשההצעה נשלחה היא נשלחה בצורה שהייתה בחירה לכל 

 12 ם. יאחד ואחד מהנוכח

 13זה הקטע, שלא הייתה ישיבה ביום רביעי בגלל זה יש הצעה. די אתה    בר:מר אבי גרו

 14  רוצה שנחזור לכל ההצעות. 

 15. מה דעתכם על הצעה לסדר. מה דעתכם אולי. הוא לא עידן יש לי שאלה מר רביד פלד:

 16 שאל מה דעתך, הוא לא שם סימן שאלה. הציב עובדה. 

 17אני רוצה להוציא כמה משפטים מדוח  י את דוח שנהר.תאני הבאכן.    מר אבי גרובר:

 18שנהר, אני לא חושב שכולכם קראתם את למשל, לוועדה הובאו נתונים רבים 

 19בחינוך הכללי למרות חילוקי דעות ביחס על מצב מקצועות היהדות 

 20למשמעותם של הנתונים. רואים כל חברי הוועדה בדאגה רבה את הירידה 

 21ת החינוך כולל המכללות היהדות בכל רמו הנמשכת במעמדם של לימודי

 22להעשרת מורים באוניברסיטאות. אני אקרא עכשיו כל מיני משפטים. אחרי 

 23ם שנוחים לי. אבל אי אפשר לקרוא זה יגידו לי שאני קורא רק את המשפטי

 24פה דוח של שלושים ומשהו עמודים, אבל בכל זאת אני חושב ככה שאתם כל 

 25שלו. להקפיד שבתוכניות  את שני הצדדים וכך מפארים את הדוח הזה תפאר

 26הלימודים החדשות תפתחנה את חשיפתו של התלמיד למגוון העשיר של 

 27ול יצירות מתקופת המקרא התרבות והמורשת היהודים על גווניה, שתכל

 28  אומנותיות וספרותיות מגוונות. ועד ימנו וכן דרכי ביטוי 
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 1 מצוין. זה בדיוק מה   מר גיא קלנר:

 2 נמשיך.  רגע, בוא רצקי:ומר יעקב ק

 3הכול. יש להחזיר את מספר השעות המוקדשות למקצועות היהדות     מר אבי גרובר:

 4ים. יש לדרוש מבתי הספר בחינוך הכללי, שעות שנלקחו בתקופת הצמצומ

 5ללמד את תוכנית הלימודים המחייבת במקצועות היהדות בכל רמות הגיל 

 6גדר רשות ומה ים וייקבע מה בדזאת לאחר שתיבדקנה מחדש תוכניות הלימו

 7 בגדר חובה. 

 8 איפה הקונטרה?    מר גיא קלנר:

 9 בבתי הספר שבהם צומצם.    מר אבי גרובר:

 10 שאמורים לעשות.  כל הדברים עידן למדן: עו"ד 

 11אני אקרא עכשיו. תן לי לגמור. אני רוצה עכשיו לדעת אם כל מה ש   מר אבי גרובר:

 12 מה תעשה לי אם אני יעשה אותם. 

 13 מה זה רלוונטי להצעה.  ן:עידן למד עו"ד 

 14בבתי הספר שבהם צומצם או נעלם לימוד  ?אני יכול להגיד או לא   מר אבי גרובר:

 15הדות כגון תורה שבעל פה. יש להקפיד שהמקצוע מקצוע חובה ממקצועות הי

 16 הזה ישולב בתוכנית הלימודים של בתי הספר. 

 17 ק. אעל הכיפ   מר גיא קלנר:

 18 עניין זה בדיוק ה דן:מעידן ל עו"ד 

 19בית ספר ייקח כל מקצועות בגורמי את מערכת השעות מוצע לארגן    מר אבי גרובר:

 20ע בתחומי היהדות ילמד היהדות ילמד לפחות שעתיים בשבוע. כל מקצו

 21לפחות שעתיים בשבוע. בהוראת החג יש לשים את הדגש על המשמעות 

 22ל המשפחתית ולא עוהסמלית והערכית ועל החוויה הלאומית, החברתית 

 23 יסוד הטקס והמצווה בלבד. על בסיס עקרונות. 

 24 אבי זאת בדיוק ההצעה.   מר גיא קלנר:

 25 היהדות.  האותזה יהדות אחרת זה לא  :מר מיכאל דורון

 26על יש הדגשה החברתית והמשפחתית. על המשמעות הלאומית גם.    מר אבי גרובר:

 27את הדוח יות. אני קורא נבסיס העקרונות שגיבשה הוועדה יש לדאוג לתוכ

 28    על בסיס העקרונות.שאתם מקדשים אותו. 
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 1 נכון.  :גב' בת שבע אלקובי

 2ייושם פה ויתווספו עוד שעות  אני רוצה שאם בטעות הדוח הזהלא    מר אבי גרובר:

 3אני רוצה שיהיה קונצנזוס שזה קרה ולא כאילו אתה הבאת לנו את זה. על 

 4ת לימודים קיימות ך לבדוק תוכניויבסיס העקרונות שגיבשה הוועדה א

 5ולהכין תוכנית לימוד שתאפשר לתלמידי בית הספר להתוודע אל סידור 

 6את מעמד לימודי היהדות התפילה. המלצות לחטיבת הביניים. יש להחזיר 

 7בחטיבות הביניים לקדמותו. להחזיר שעות שקוצצו במגוון שעות כגון 

 8למערך  עברית, ולהחזיר היסטוריה של עם ישראל, מקרא, לשון, ספרות

 9הלימודים מקצועות כמו תורה שבעל פה. כמו בחטיבת ביניים ייחשף 

 10ראל, התלמיד באורך משמעותי לפרקים מרכזיים מתוך תולדות עם יש

 11תרבותו ויצירתו. בגיל חטיבת הביניים התלמיד מצוי בשלבים ראשונים של 

 12 גיבוש השקפת עולמו וזהותו הרוחנית. יתר על כן 

 13 ם דרכנו ...מוזמנים יש הרבה בחברה. לא סת דן למדן:יע עו"ד 

 14לצד הטקסים הדתיים שיש לחתור לעשותם משמעותיים  ,יתר על כן   מר אבי גרובר:

 15וצא תקופת בת המצווה ובר מצווה גם הזדמנויות לדיון רעיוני ובעלי תוכן י

 16 וערכי במרכיב היהודי הציוני בזהותו של התלמיד החילוני. 

 17  בעיקר הציוני.   מר גיא קלנר:

 18 אין בעיה. אם אתם.    מר אבי גרובר:

 19 לא מלמד כלום מהדוח הזה בהן צדק.    מר גיא קלנר:

 20שביקשה הוועדה יש להכין תוכניות לימוד על בסיס העקרונות    מר אבי גרובר:

 21שתאפשרנה לתלמיד בחטיבת הביניים, להתוודע את דף גמרא ואל דף 

 22 החשיבה בתלמודי. 

 23 . אוי ואבוי מדן:לעידן  עו"ד 

 24הוועדה ממליצה לעשות זאת בלמידה משמעותית ורלוונטית    מר אבי גרובר:

 25ת תלמידי לתלמיד ולהקדיש לכך את השעות. אם אני הייתי מעמיד א

 26חטיבות הביניים ברמת השרון ואומר להם בואו תלמדו דף גמרא העיר 

 27יד לכם גהייתה נשרפת, נשרפת. אבל זה דוח שנהר. עכשיו אני רוצה לה

 28 ני באמת חושב שלרוב התלמידים. משהו, א
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 1 הדוח אמר גם דברים טובים.    מר גיא קלנר:

 2מר שבדוח שאתם מצטטים אותו י, אני או'צאאני אומר לך אמיתי ב   מר אבי גרובר:

 3ואומרים שהוא צריך להיות מה שמנחה אותנו, יש עוד דברים שאם אני 

 4ת העיר כי אני העיר. שורפים א הייתי עושה, אחוז מהם, הייתם שורפים את

 5רואה את חלק מהפעילים שלך, חלק מהאנשים שנמצאים גם ברשימה שלך, 

 6בעיר הזאת אם אני עובר איך הם כותבים ומה אומרים על הדברים שקורים 

 7שני רחובות בבית כנסת כבר עושים לי שיימינג מטורף על עצם זה שאני מעז 

 8חד אחרי השני יר לך פוסטים אבעאבכלל אל תיתמם. צחי אל תיתמם. אני 

 9של הפעילים המרכזיים שנמצאים בתוך הרשימה שלך מה הם כותבים ואיך 

 10ק אבל חלק מהוויה הרמת . בסדר. אני לא אתנתק מהפייסבועלי הם מדברים

 11שרונית גם קוראת בפייסבוק ותסלח לי עם כל הכבוד אם אתם הייתה 

 12   יתך בדרך הזאת.אמתנתקים מהפייסבוק. אז אני אולי הייתי הולך 

 13 אתה יכול לבדוק. אני לא בפייסבוק.  : מר רוני בלקין

 14  אה. אתה לא בפייסבוק.    מר אבי גרובר:

 15 אחת ל. אני מוציא  : מר רוני בלקין

 16אחת ל. בסדר כמו שאתה מוציא אחת ל. גם אני יודע וגם אני יודע    מר אבי גרובר:

 17השיח ברמת להיות מנותק מ אלקרוא וחשוב לא להיות מנותק. רוני, חשוב ל

 18 ואני ער אליו,  השרון, רוני, חשוב לא להיות מנותק מהשיח ברמת השרון.

 19 אני עוד פעם אומר, אל תשחקו אותה. 

 20זה אומר שאם רוצים לעשות את זה צריכים לעשות את זה. אם אתה  דן למדן:עי עו"ד 

 21 מאמין בזה תעשה את זה. 

 22הולך עם קו ולא זז ממנו, אותי זה שאני  םחלק ממה שאתם תוקפי   מר אבי גרובר:

 23אנחנו יודעים על מה אני מדבר. אני מאמין בדברים ואני הולך איתם. אני 

 24כל הדברים אני עדיין ממשיך ללכת בקו הזה , וב2016כתבתי תוכנית גרובר ב

 25וליישם את התוכנית, כי אני מאוד מאמין בתוכנית הזאת. שהלכתי אותה. 

 26ה שכן הופיע שכמו שהורים אני נלחם וכנית גרובר ומתאני גם זה לא הופיע ב

 27 על סוג של הורים, ואני לא עושה להם מכסות, שהורה רוצה 

 28זה ערכי, חינוכי. זה לא כמו שהם אומרים  זה לא תלת שנתי, עידן למדן: עו"ד 
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 1בעיירות פיתוח או בערים קטנות. זה אם יש צורך עושים את זה. בגלל זה 

 2 המוסדות.  הציעו למי רוצה ..כל

 3יש קטע כזה אצלך שבן אדם מדבר אתה נותן לגמור משפט או    בי גרובר:מר א

 4 להיות ככה.  שבשנייה שיש לך מה להגיד אתה פשוט אומר אותו. זה לא יכול

 5 אתה מחנך אותי?  עידן למדן: עו"ד 

 6 סוג של.    מר אבי גרובר:

 7 ים. יאוקי. גם אני ראיתי אותך לא פעם ופעמ עידן למדן: עו"ד 

 8 תסיים לדבר. תגיד מתי אני יכול לדבר.    ובר:מר אבי גר

 9 הנה אני אהיה בשקט.  עידן למדן: עו"ד 

 10הזאת, זה שההצעה הזאת שוב ושוב מנסה  אז לי מה שמפריע בהצעה   מר אבי גרובר:

 11  לייצר את אנחנו ראו. או קי גיא. אני חושב שאני ואתה. אני אומר לך. 

 12 בעד.  עתצבי   מר ירון גדות: 

 13אז אם אתה רוצה אז בוא תוריד אותה בוא נעביר אותה עוד פעם,    גרובר:מר אבי 

 14 יהדות. אני אומר לך שיש דרך איך עושים לימודי 

 15 אני מקבל את זה. אני אישית מקבל את זה.    קלנר:מר גיא 

 16 איך עושים אחרים, אני אומר לך. ו   מר אבי גרובר:

 17את זה עוד פעם. אם הם היו לא, ך אתה לא מביא רממש לא. יש ד גב' דברת וייזר:

 18 לא. אם הם היו רוצים, רגע, שנייה, אם הם היו. 

 19 ני לי לגמור את המשפט שלי. את ת לעידן.  אני עכשיו אמרתי   מר אבי גרובר:

 20 אמרת להביא את ההצעה לסדר.  גב' דברת וייזר:

 21 . ואת כבר. דאת עוד לא יודעת אולי מה אני רוצה להגי   מר אבי גרובר:

 22אם רוצים לעשות את זה אמיתי, זה בדיוק מה שרמי אמר. מישהו  ' דברת וייזר:גב

 23  שרוצה באמת ישב בוועדת הנהלה. 

 24 למה כי שם אתם אוהבים אותם.    מר ירון גדות: 

 25אולי תופתעי לטובה. בסדר. אני משתדל למשל בדברים שקשורים    מר אבי גרובר:

 26בורח לי. לפעמים שלפעמים , משתדל, מודה קלהנדסה לשבת עם מחזיק התי

 27בלהט העבודה, לא הכול אני סוגר עד הסוף. אני משתדל בקטע של הספורט 

 28ב איתך. אני משתדל בקטע של מגוונים שולא לצאת עם דברים לפני שאני י
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 1משתדל, עוד פעם אני אומר אבל אני מדבר איתך. אני משתדל עוד פעם לדבר 

 2אני הולך אני מדבר איתך, אנחנו לושה אחרונים, שאיתך כולל ביום, יומיים 

 3מדברים על הדברים. עוד אף אחד לא קיבל מפתח לפני שדיברתי איתך על 

 4משתדל כל הדברים האלה יש מחזיקת תיק  הדברים האלה. אותו דבר אני

 5חינוך. ואני חושב שאתם תופתעו לראות שמחזיקת תיק החינוך אם תשבו 

 6פה אחלה  םון, יש לכיהדות ברמת השר איתה, אז איך עושים לימודי

 7פרטנרית לדבר הזה ולעבוד בצורה מסודרת אל דוח שנהר וכל הדברים 

 8ישנה מחר שום דבר לא ישתנה. האלה, אני עוד פעם אומר, הרי שום דבר לא 

 9כי אין פה עמותות. אם היה פה עמותות היינו רואים את זה בכיכר ובכל מיני 

 10ם מלמדים את הילדים נסים לנו ומה הכמקומות מרוח עם תמונות והם נ

 11ילות. תשבו הבשלנו. שום דבר לא ישתנה מחר ולכן אני חושב שאין פה שום 

 12אומר לכם אתם תופתעו, ואם אתם עם מחזיקת התיק בצורה מסודרת ואני 

 13תראו שזה לא הולך לכם, ואתם לא מצליחים להגיע עם מחזיקת התיק לזה, 

 14הדבר קורה  םאגד. כי דר מי בעד מי נסולא כל דבר צריך להביא להצעות ל

 15אז למה כל הזמן צריך להצביע במן כאלה דברים. שבו איתה ותראו אם הולך 

 16ות כיפופי ידיים כי ככה הפוליטיקה לכם או לא הולך לכם. ואם צריך לעש

 17 נגיב על הדברים. עובדת, אז נעשה את כיפופי הידיים. 

 18 לי זה נשמע הגיוני.    מר גיא קלנר:

 19 נו ואתם. אין. אני אומר אמיתי בתשעים ומשהו אחוז. אין אנח   ובר:רמר אבי ג

 20י. צריך אבל לקחת בחשבון שיש מקומות וזה גם אני אומר לרמ   מר גיא קלנר:

 21  משפט אחד יש מקומות שלא מגיעים לעמק השווה. 

 22 אין משהו אחד שרצית אני חושב.    מר רביד פלד:

 23 דובר על ההצעה שהייתה. אמר נשב נדבר.  אבל למה אף אחד לא עידן למדן: עו"ד 

 24 עידן לא תהיה הצעה. מי שרוצה, מי שרוצה.  גב' דברת וייזר:

 25אני כן חושב וזה כן מבחינתי זה משהו  אני רוצה משפט אחרון.   מר אבי גרובר:

 26הכול עשו. כל מה שקשור ליהדות  דשמאוד עקרוני, נורא קשה לי אם להגי

 27מודה את זה. כי זה שברמת ה קשה לי. אני זבאופן גורף עשו. אני מודה ש

 28השרון הדבר היחיד שכאילו אסור לו להיכנס בשער בית הספר זה יהדות זה 
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 1, עוד פעם אני אומר בתור מי שכן עשה את אמירה שאני אומר לך מבחינתי

 2 הדבר הזה שינוי מהותי. 

 3 איפה אמרו את זה אבי.    מר גיא קלנר:

 4, אולי יש לי בעיה בהבנת הנקרא. יה בהבנת הנקראעאולי יש לי ב   מר אבי גרובר:

 5כשאני קורא אל תתירו כניסה לתכני לימוד חיצוניות או עמותות חיצוניות 

 6 בנושא של יהדות. 

 7 הדגש הוא על חיצוניות.    ר גיא קלנר:מ

 8 בלי שום שיקול דעת. שאתם אומרים שבאופן גורף    מר אבי גרובר:

 9ה אחד, ההצעה נשלחה כל הדברים נכון אבי. ההצע לא. אבל תצטט עידן למדן: עו"ד 

 10  האלה. יעקב תן לסיים. 

 11 תעלו את ההצעה. לא מבין.  מר יעקב קורצקי:

 12שנשלחה נשלחה לכל חברי המועצה שיוכלו להצטרף אליה.  הצעה  עידן למדן: עו"ד 

 13חלק הגיבו, חלק לא הגיבו, גם מתוך הגוש או מתוך ...אולי. מי שרצה הגיש. 

 14גם כן את היה אפשר להגיב אנחנו מבקשים לעשות ואם היה רוצים  והציטוט

 15 את הדיון בינינו תמתינו. גם היה אפשר, גם אתה יכולת להגיד. 

 16 גם נכון.    מר גיא קלנר:

 17 המשפט הזה שקראת. רביד.  עידן למדן: עו"ד 

 18 לא. אתה יכול להגיד שנעשתה טעות.    מר גיא קלנר:

 19 צחי עשה טעות. , נעשתה טעות. תעשינו טעו עידן למדן: עו"ד 

 20 אז אומרים.    מר אבי גרובר:

 21 שיגיד שעשה טעות.  גב' דברת וייזר:

 22רפנו אליו מהר, גם עשינו טעות. אז הייתי אנחנו עשינו טעות שהצט עידן למדן: עו"ד 

 23  יכול להגיד רגע, אני מבקש. 

 24לכם את זה.  הווטסאפ בקבוצה. דברת רשמרשמנו לכם את זה. רשמנו   מר רביד פלד:

 25  תכל בקבוצה. תס

 26רשמתי? סליחה תסתכל, מה זאת אומרת, מישהו  אלסליחה. אני  גב' דברת וייזר:

 27  פנה. רגע, יש כאן. אני בהלם. 

 28דברת אמרה בקבוצה של הקואליציה למה אתם מעלים דברים  :לב-מר רמי בר
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 1 בניגוד לישיבה. 

 2 לא כתבו.  עידן למדן: עו"ד 

 3 ול לבוא כאתה לא י  מר אבי גרובר:

 4 די נו. מה זה.  ברת וייזר:גב' ד

 5ורק משפט אחד, אחד, כל הציטוט שקראת נאמר עד אשר תחזור  עידן למדן: עו"ד 

 6מרת שהורים וועדי הורים עד שידעו אם אתה מכניס זאת אושקיפות. ה

 7 עמותה, איזה עמותה אתה מכניס. שיש צדק להורים. זה מה שנאמר. 

 8 השרון. זה שדוח ועדת שנייה.  ות אין לך ברמתפאיזה שקי   מר אבי גרובר:

 9ברגע שמנהלת יכולה היום על פי המצב המשתנה לקחת איזה שהיא  עידן למדן: עו"ד 

 10היא יכולה זה הכול. תצטט את כל הדבר הזה. את כל  עמותה אחרת,

 11 המשפט. 

 12 זה שבמשרד החינוך שינו מה ששינו.    מר אבי גרובר:

 13ה דברי ההסבר ומפה נבע כל הדיון והשיח ההצעה. וזה הי המזה נבע עידן למדן: עו"ד 

 14 הערב. והדבר השני על חיצוניות. זה הכול. 

 15ו. אתה חבר מועצה ברמת השרון. עכשיו אני רוצה לספר לך משה   מר אבי גרובר:

 16אנחנו במועצת עיריית רמת השרון ולא בכנסת ישראל או במשהו שצריך 

 17אני לא רואה מצב  ינה ברמת השרוןדלשנות בכנסת את החוק שנוגע לכל המ

 18שנכנסת עמותה ללמד בתוך בית הספר שעות והכל, ועד ההורים לא יודע, 

 19 אין דבר כזה.  ההורים לא יודעים, אף אחד לא יודע,

 20 כבר היו מקרים מעולם. כבר היו מקרים.  עידן למדן: עו"ד 

 21  מה את אומרת שטויות. איזה שטויות. חבר'ה    מר אבי גרובר:

 22   זה קרה.  עידן למדן: ד "עו

 23 באלון זה קרה.  :גב' בת שבע אלקובי

 24. לקחו את הילדים לשמוע שופר ועם זמר מהשטחים זה גם קרה עידן למדן: עו"ד 

 25 הביאו אותו כדי לשמוע. זה קרה בטעות יכול להיות. 

 26לשמוע שופר, תגיד אתה. את שלא ישמעו שופר. ככה הוא אומר.  מר יעקב קורצקי:

 27 תשמע מה הוא אומר.  לא ישמעו שופר.שמסכימה 

 28לקחו את הזמר..לחתונת הדמים שהוא אחד מהשטחים. אירוע אחד  עידן למדן: עו"ד 
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 1 דיוק חוסר השיפוט של ההורים. והביאו אותם לשם, זה ב

 2 לא קשור לעמותה.  הוא    מר אבי גרובר:

 3היו אומרים  זה קשור למה משתפים את ההורים ולאן לוקחים. אם עידן למדן: עו"ד 

 4זה יהיה בסדר היום יתכן שההורים היו אומרים אז לא לתת מזה נבעו  להם

 5 הדברים. 

 6די שבו אסור לעמותה להיכנס זה לייצר חוק שאומר שהדבר היחי   מר אבי גרובר:

 7  רק בנושא של יהדות, זה אמירה, לדעתי זה אמירה נורא, נורא קשה. 

 8 שביל להפיץ יהדות. ות נכנסות רק בתזה אמירה שאומרת שעמו   מר ירון גדות: 

 9של דרכי נועם, ואם זה עמותה אבל אתה לא יודע בכלל מה העמותה.    מר אבי גרובר:

 10   אז זה מותר.  רמים אם זה עמותה של הרפו

 11 לא. לא.  :גב' בת שבע אלקובי

 12אה. או קי. אבל אתה לא יודע אתה בשביל זה מנהל, ואנחנו לא    מר אבי גרובר:

 13והתחום היחידי שבו אסור לעמותה להיכנס באופן אנחנו מנהלים  .רובוטים

 14זה ביהדות אסור. עיוור זה יהדות. כל שאר הדברים תעשו מה בא לכם. 

 15איפה יש הצעה אחרת. איזה עמותות איזה הצעה כזאת  לא נכון, מה  משהו

 16    ?עלתה בנושא אחר

 17 הספר.  שוברים שתיקה תנסה להכניס אותם לבית :גב' בת שבע אלקובי

 18 שוברים שתיקה לא נתנו להם.  ידן למדן:ע עו"ד 

 19  אחרת.  אבל אין הצעה כזאת. אתם לא מביאים הצעה   מר אבי גרובר:

 20 הרעיון הוא אחד. כל  ן:עידן למד עו"ד 

 21ברמת השרון, מה זה יש הוראה של שהו אסר, מישהו אסר, ימ   מר אבי גרובר:

 22   ?היכנסללאסור על גופים כאלה עיריית רמת השרון 

 23 באלון לא נתנו להיכנס.  :בת שבע אלקוביגב' 

 24 לא פוליטיקאי. אני לא יודע מה.    מר אבי גרובר:

 25 ליהם להיכנס. באלון אסרו ע עידן למדן: עו"ד 

 26 ?לא פוליטיקאי, אני אסרתי? מי זה עשה.   מר אבי גרובר:

 27 לא אמרתי אתה.  עידן למדן: עו"ד 

 28 דנציה קודמת. חבר'ה בואו נחתור לסיום. זה אסרו? אה. ק אז מי עשה? מי  מר אבי גרובר:
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 1אבי, יש לנו עוד המון נושאים. בוא נגיד את האמת וההחלטה אם  מר יעקב קורצקי:

 2בואו נעצור את הסאגה תהיה בעד או נגד היא לא אומרת כלום. די,  היא

 3 הזאת. 

 4המועצה.  לאתם כל הזמן עם הצעה קודמת. אנחנו בהרכב הזה ש   מר אבי גרובר:

 5וצה לבוא עם דין וחשבון עם הקדנציה הקודמת, אז אני לא יודע, אתה ר

 6 שם כזה הצעות.  מעלהישבת שם ולא ראיתי אותך מצביע 

 7 ?איזה הצעה   קלנר:מר גיא 

 8 אצל איציק לא ראיתי אותך מעלה כזאת הצעה.    מר אבי גרובר:

 9 איזה איציק. אנחנו מדברים עכשיו.    מר גיא קלנר:

 10וא אומר שקודם היה אסור להיכנס. זה לא בקדנציה הזאת, זה ה   אבי גרובר: מר

 11 בקדנציה אחרת. 

 12 זה לא קשור.  עידן למדן: עו"ד 

 13בצורה עיוורת לא מעניין אותי מה. אין  שאתה עובד,  הנושא היחידי   מר אבי גרובר:

 14 הנושא היחידי זה יהדות. שום זה. אבל יהדות אסור להיכנס. 

 15א אמר את זה תפסיק להגיד את זה, כי אף אחד לא אמר אף אחד ל למדן: עידן עו"ד 

 16את זה. יותר מפעם אחת אומרים התפקיד של מערכת החינוך זה לחנך 

 17ערכת החינוך, גורמי המקצוע, אם חסרים שעות אצל גורמי וללמד. מ

 18 המקצוע שגורמי המקצוע יקבלו תוספת שעות או תוספת שכר. 

 19  .יש להם   מר אבי גרובר:

 20 כדי ללמד גורמי המקצוע זה הכול.  מדן:עידן ל עו"ד 

 21 הוספת את זה כארבע עכשיו.  ?אבל איפה זה מופיע פה   מר אבי גרובר:

 22 לא. זה מופיע כל הזמן. מופיע בדברי ההסבר, מופיע בהצעה  ן:עידן למד עו"ד 

 23  אבי בבקשה וכל החברים בואו יעקב בואו נסיים תנו לצחי.    מר גיא קלנר:

 24נחנו עושים עכשיו ישיבת קואליציה. ישיבת קואליציה ואני א :לב-ר רמי ברמ

 25מסכים אגב עם גיא, כשיש אי הסכמה בתוך הקואליציה מעלים את זה 

 26 עה לסדר להצ

 27  יפה.    מר גיא קלנר:

 28 ונצביע.  :לב-מר רמי בר
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 1חושב שהשטח הזה לא אמרתי את זה בהתחלה אבל אני  ,ראשית ד"ר צחי שריב:

 2כי מתאים עם זה שאני נאלץ לשבת כאן. הוא לא ו יושבים מולו נשבו אנח

 3אפשר למצוא כבר איזה שטח  .רדסב אל הז שבעה עשר איש,צפוף כאן מידי ל

 4 ר לשבת במרחקים ראויים אבל נעזוב את זה. שבו אפש

 5רצינו שיוכל לבוא קהל. ולעשות את זה שהקהל יושב בשורה שמונים    מר אבי גרובר:

 6   זה הערה, אבל בסדר. איהיו אומרים  םאז גם שושבע ואתה בזה זה 

 7 ככה זה טוב. תשאיר ככה.    מר ירון גדות: 

 8 . פעם אחרונה שזה יהיה ככה מר יעקב קורצקי:

 9 עכשיו סופית זה עבר לאולם.    מר אבי גרובר:

 10וכמה תי זה לא רק לבנות בתי ספר ותקציבים וכסף, טישלחינוך  ד"ר צחי שריב:

 11חלק ממערכת החינוך. אבל צים, כל זה זה ובכיתה ומערכת ושיבילדים 

 12ערכים שאותם מקנים הבסוף, בסוף חינוך זה מה מלמדים. זה התכנים ו

 13 לילדים. 

 14 ?ומה הבעיה שיש היום.  ובר:מר אבי גר

 15 לא עושים את זה?  גב' דברת וייזר:

 16 שיש בעיה.  לא אמרתי ד"ר צחי שריב:

 17 אבל עושים את זה  גב' דברת וייזר:

 18 זה דקלרטיבי.  אין בעיה? אז   מר אבי גרובר:

 19לא ניסיתי לייצר את זה . לא תגרור אותי לאיזה שהיא מחלוקת.  ד"ר צחי שריב:

 20להם ולצעוק אחד על השני. אני יושב פה, לא זוכר, אבל הצלחתם כולם להת

 21לשאלה למה בכלל מדברים על זה. למה מועצת עיר מדברת על חינוך. למה 

 22 ?תיק החינוך. מה הקשר רציתי לקחת את אאני מעז להגיד משהו וזה כי ל

 23 גיא אמר פה. 

 24 אתה מייצר אנחנו והם, זה הקשר. כי  :רבורג יבא רמ

 25. תנסו למצוא את זה כל העצהבשום אנחנו והם. אין. לא היה אין  ד"ר צחי שריב:

 26אחד מאשים את השני שזה הוא. זה לא אני. אני אומר לכם שלא היה פה 

 27ני ביקשתי ת זה מהתחלה, אאשום רעיון אנחנו והם. חשבתי ואני אומר 

 28יהיה קואליציה רחבה, שנכניס כמה שיותר אנשים, שנעבוד כמו תש
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 1 לנו ביחד לטובת העיר. לא ..דירקטוריון, שנעבוד כו

 2אז למה אתה לא בא לשבת עם יו"ר הדירקטוריון. אז איזה דירקטור    מר אבי גרובר:

 3שהוא מביא  לא. איזה דירקטור לא בא לדבר עם יו"ר הדירקטוריון לפני

 4 ם. דברי

 5  היה, היה.  מר יעקב קורצקי:

 6אחד  מגיב לדעתו  אבל יש דרך שאתה יכול לעלות את זה. צחי, כל :לב-מר רמי בר

 7  של המנכ"ל בדירקטוריון יכול לעלות הצעה. 

 8כמו שהוא אמר לדני עשית את ההצגה יפה. הנה באנו להצגה שלך. זה הצגה.  מר רביד פלד:

 9דע על מה אני מדבר. זה לא הצגה אז ההצגה. אתה יו תלא שאנחנו יצרנו א

 10 מה זה. 

 11אליך. כתבתי את המייל הזה לראשונה, נכון אבי לא באתי  יתינפ ד"ר צחי שריב:

 12בצורה שניסתה לכלול את כולם ולהזמין את כולם להצטרף. אבל לפני 

 13 שכתבתי את המייל הזה פניתי לדוברת, 

 14 אבל מה אמרנו.  גב' דברת וייזר:

 15 החינוך.  מחזיקת תיק יב:רד"ר צחי ש

 16 ומה אמרתי  גב' דברת וייזר:

 17 כלום.  ד"ר צחי שריב:

 18ואתה ממשיך להתעקש.  בתחילת הנאום שלי ה מה שאמרתי יפה. וז גב' דברת וייזר:

 19פנית לראש אגף החינוך, פגשת, דיברת עם המנהלות, רצית לשמוע מה קורה, 

 20 לא. זה לא עניין אותך לפנות לדרג המקצועי. 

 21רוצה להתייחס למה שאמרת קודם. אמרת את אותו דבר קודם. אני  צחי שריב: ד"ר

 22 אז תתני לי. 

 23  אז תתייחס אליו. גב' דברת וייזר:

 24אבל אני יזמתי. יזמתי שיחה והצעתי לך לחכות עם זה לישיבה  :מר מיכאל דורון

 25הבאה, הסברתי לך שדוברת לא יכולה להתפנות לזה, אני אפילו לא דיברתי 

 26העמדה הזאת שהיא הציגה כרגע ואמרתי לך שזה  , אני הצגתי אתתעם דובר

 27 לא תקין, וזה לא ראוי. 

 28 נו. הוא אמר לך זה לא תקין, תחכה חודש.  מר יעקב קורצקי:
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 1 אבל אמרתם שהוא לא פנה.   מר גיא קלנר:

 2 לא. לדרג המקצועי. מי אנחנו פוליטיקאים.  גב' דברת וייזר:

 3הוא לא יכול ק. נו באמת דוברת. את מחזיקת התי ,מה זאת אומרת   מר גיא קלנר:

 4לא מצב שלא פנו  לפנות אלייך, נו אבל בשיא הטירוף. בסדר, אז היא אמרה.

 5 ולא תארו. חבר'ה. 

 6 אני הצעתי לו לדחות את הישיבה בשבוע. אתה יודע את זה.  גב' דברת וייזר:

 7 זה משהו אחר. יש גוון אמצע. הוא לא לא פנה.    מר גיא קלנר:

 8 אל תגיד לי אני אמרתי בדיוק מה שאני אמרתי.  :גב' דברת וייזר

 9 אליך, לא אלייך.  אמרתם כאילו לא פנה לא   מר גיא קלנר:

 10 אלי הוא אומר שהוא לא פנה.    מר אבי גרובר:

 11 הוא לא פנה ואני לא אגיד שלושים ואחד באוגוסט זאת בדיחה.  גב' דברת וייזר:

 12 ..לשגר. ר דיאלוג. לא .צזה אומר ליי :מר מיכאל דורון

 13 חד פעמי.  גב' דברת וייזר:

 14 אם היא לא עונה בשיא הלחץ.  :מר מיכאל דורון

 15מה זה השטויות האלה, מה אני לא יושבת עם בתשי מחזיקת תיק  דברת וייזר: גב'

 16 דברים שקשורים.  לעהרווחה 

 17 אבל היא יזמה.    מר גיא קלנר:

 18 היא יזמה את זה.  :מר מיכאל דורון

 19 א אמיתי. אני לא יכולה .זה ל רת וייזר:בגב' ד

 20יו אומר את זה בלי הוא לא יודע, הוא מדבר בלי לדעת. הוא עכש   מר אבי גרובר:

 21  לדעת. 

 22 דברת רשמה את זה בצורה מפורשת. אני מבקשת מכם.  :לב-מר רמי בר

 23אמרתי שאפשר לדחות, בואו נדחה את הישיבה בשבוע, ותתנו לנו  גב' דברת וייזר:

 24 מה זה לא. כאילו. להתעסק עם זה.  שבוע

 25 כי אתם לא מוותרים על אף הצגה.  :מר מיכאל דורון

 26 קובסייפבלא. כי הם רוצים לשאת את הלפיד ולכתוב פוסט  :גב' דברת וייזר

 27תגיד אתה השחקן הראשי בהצגה הזאת עוד יש לך מה לתת לכולם    מר גיא קלנר:

 28 ציונים על הצגה. 
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 1  הרבה בעיקר לך. יש לי מה להגיד :מר מיכאל דורון

 2גה. אין מה לשמוע ממך, לא מעוניין לשמוע. אתה עושה את כל ההצ   מר גיא קלנר:

 3על מי אתה חושב שאתה משפיע בכלל. הוא עשה את ההצגה, הטיף מוסר, 

 4ראינו איפה המוסר שלו נעצר. ראינו את זה כבר כמה פעמים. די. שמענו 

 5 אותך. אתה מחפש בכוח. 

 6 ישיבה אתה סופר  הצבעה שלך, בכל בכל :מר מיכאל דורון

 7חלתי אותו וסיימתי אני לא סופר שום דבר אין נושא אחד שלא הת   מר גיא קלנר:

 8אותו באותה נקודה. בשונה ממך. איפה שהבית שלך מתחיל ונגמר שם 

 9 הטריטוריה שלך. עשה לי טובה. 

 10 גיא. מיכאל הוא הכי נקי בחדר.  מר יעקב קורצקי:

 11 ל יכול לשים אמיכ  מר אבי גרובר:

 12מכולם.  גיא אל תגיד לו את זה. הוא הכי נקי. מיכאל הכי נקי מכולנו. ר יעקב קורצקי:מ

 13 הוא לא סופר אף אחד. 

 14אתה יודע גיא כשאתה רוצה מיכאל תן לי שנייה. מיכאל. רק שנייה.    מר אבי גרובר:

 15 לפעמים לשים מראה ובשפה שלך להיות מאוד 

 16שא אחד. בנושא אחד. מה הוא מטיף תי את דעתי בנויאני פעם שינ   מר גיא קלנר:

 17י זה עוד פעם. תעשה פה לי מוסר האיש הזה. אתה יודע שלא תתנצל אחר

 18 פוסט עם הצעות. תעשה. תעשה. 

 19  אני לא מתנצל יותר.  :מר מיכאל דורון

 20 ישיבת קואליציה בשידור חי.  :לב-מר רמי בר

 21גיע גיא. אתה יודע שבעניין הזה מ באתה יודע יפה מאוד. אני חוש   מר אבי גרובר:

 22ע לדבר. וגם לשים לפעמים עם השפה שלך ואתה יודע לדבר, וגם מיכאל יוד

 23 אם זה לא נוח לך כל מה שהוא אומר. 

 24 אל מה אתה מגן בדיוק. אני אמרתי משהו אמרתי לו ..רע?    מר גיא קלנר:

 25 ?למה אתה סותם לו את הפה   מר אבי גרובר:

 26 את הישיבה. מישהו דיבר על מה שהוא אמר. ן אדם קם ועזב בה   מר גיא קלנר:

 27כשהוא דיבר. הוא דיבר ואז כן הוא  ?ת הפהלמה אתה סותם לו א   מר אבי גרובר:

 28 קם ועזב את החדר. 
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 1מה זה הוא עזב את הישיבה. אתה כן צריך לגנות את זה. מה זה הוא    מר גיא קלנר:

 2גיבוי עוד. על זה אתה נותן לזה  .עוזב את הישיבה. גם אני ...אנשים החוצה

 3 דיברתי ואתה צריך לגנות את זה. 

 4 להגיד לך משהו. אני רוצה   מר אבי גרובר:

 5 אני לא אלמד ממך שום דבר  :מר מיכאל דורון

 6 לא שמעתי אותך ולא התייחסתי אליך, קום ותצא אולי עוד פעם.    מר גיא קלנר:

 7 לנר. שיימינג לגיא ק עשה מאהאאם אני ארצה אני  :מר מיכאל דורון

 8ם בסדר. קום ותצא. זה מה שאתה יודע לעשות. קום ותצא. קו   מר גיא קלנר:

 9 ותצא. 

 10גיא. גם אתה יצאת כמה פעמים מהחדר. גיא, כולם ידעו פעם אחת    מר אבי גרובר:

 11או פעמיים בחייהם הפוליטיים. ואני חושב, שנינו יושבים פה כבר שנים עשר 

 12אנו לזה פעם לצאת לשירותים, לצאת מהחדר, קר שנה ידענו כמה פעמים

 13 בסדר גמור.  פעם אנחנו שנייה הולכים להביא משהו מהאוטו. וזה

 14 היה לך עצירות.  מר יעקב קורצקי:

 15 אני אומר לך למשל, עוד פעם.    מר אבי גרובר:

 16 מה זה לא להיות בחדר. לא לתת לאנשים להשמיע את דעתם.    מר גיא קלנר:

 17בעניין הזה. אני יגיד לך למה. מצד נורא קשה פה  אני בהתלבטות   מר אבי גרובר:

 18כאילו להיות עכשיו כאילו נגד הפלורליזם  אחד אני לא רוצה לבוא עכשיו

 19והזה וכל הערכים האלה. לא רוצה להיות נגד זה מצד אחד, מצד שני יש פה 

 20 עדברים שאני אומר לך אמיתי שאני לא יכול להצביע בעדם, לא יכול להצבי

 21 פת של כל מה שקשור ליהדות, למה כי ככה זה יהדות. בעד פסיעה גור

 22 רת. יהדות אח גב' דברת וייזר:

 23 הוא אומר יהדות אחרת.  מר יעקב קורצקי:

 24ככה אני מבין את זה. אולי יש לי קשיים בהבנת הנקרא. יעשו על זה    מר אבי גרובר:

 25 מחר פוסט עם כותרת.

 26  .אבי. זה לא כתוב   מר גיא קלנר:

 27 זה לא נאמר בשום מקום.  מדן:עידן ל עו"ד 

 28 ת זה, וכשאומרים פה. אבל אני אומר לך כשאני קורא א   מר אבי גרובר:
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 1זה לא כתוב בשום מקום וכמו שאמרתם ...חמד שלא כתוב בשום  עידן למדן: עו"ד 

 2 מקום. 

 3 יברמת השרון שאני ראש העיר שלה. השקיפות פה היא מלאה, ואנ   מר אבי גרובר:

 4ר פעמים צריך ואין שום סוד מוועדי ההורים, ואנחנו לא אומר את זה עש

 5חביא אותה לתוך המערכת ואם ועדי ההורים, איתי נכניס פה שום עמותה ונ

 6רוצה לבוא אלי ולדבר איתי על נהלים של חשיפה, תאמין שיושבי הראש פה 

 7עם המנהלים יודעים לעבוד מעולה ביחד, אני הרבה פעמים שומע מהם 

 8  ברים מהמנהלים.ד

 9תור הצעת הצעה של דיון פנימי יחד עם מחזיקת התיק. אני מציע לח   מר גיא קלנר:

 10 לכיוון ולסיים את הדיון בסוגיה הזאת. 

 11 אני בעד.  עידן למדן: עו"ד 

 12 אני רוצה להצביע על ההצעה הזאת. יש לנו הצעה, לא שאלו אותנו.  גב' דברת וייזר:

 13 צבעה. התעשה את ה מר יעקב קורצקי:

 14  את לא מוכנה אבל יש פה ...וחברי מועצה.    גרובר:מר אבי 

 15 אש עיר שינהל את הדיון. יש פה ר : מר רוני בלקין

 16לא. אני דורשת להצביע על זה עכשיו. הוא דרש הצבעה בשלושים  גב' דברת וייזר:

 17 ואחד באוגוסט. אין הרוב. אתה יודע מה. בוא נראה, הוא לא ימשוך את זה. 

 18 יכולה לדרוש את זה אם הוא מושך את זה.  את לא   קלנר: אמר גי

 19  ואם נמשוך את זה. עידן למדן: עו"ד 

 20מה אתם רוצים בכוח ללכת. הוא אומר לך הוא רוצה למשוך את זה.    מר גיא קלנר:

 21  אין בעיה. 

 22 הוא לא צריך רוב בשביל למשוך את זה.  עידן למדן: עו"ד 

 23 להחליט. כמו שירון החליט קודם. הוא יכול לבד  בהוא לא צריך רו   מר גיא קלנר:

 24יהיה כותרת, הכותרת  הכי טובה אז עשיתם הצגה. אבל אז לא  גב' דברת וייזר:

 25תרימו טלפון למשרד תקשורת ותתייעצו כי זה אחלה כותרת שהצבענו נגד. 

 26  מעולה. 

 27 אבי אתה ראש העיר. נדמה לי עדיין.  : מר רוני בלקין

 28ת כל אלה שמחלקים לי ציונים. אם אני אסתום פה ני, אני אוהב אור   מר אבי גרובר:
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 1על סתימת הפיות הגדולה שנעשית. אני  לכולם את הפה, אז יהיו כותרות

 2 ארבע וחצי שנים נותן לאנשים בסדר. 

 3זה לסתום את הפה. מנהל מהומה אחת גדולה. מנהל דיון. יושבים  : מר רוני בלקין

 4 צרחות וצווחות. דברי טעם וזה  עפה אנשים בסבלנות מנסים לשמו

 5, אין פה אתה רוצה זה דמוקרטיה. זה לא תמיד רק איך זה מצטלם    מר אבי גרובר:

 6לדבר? אני נותן לכולם לדבר. רוני אני לא מוכן לקבל את ההטפה של הזה. 

  7 

 8 לא. לא ביקשתי זכות הדיבור.  : מר רוני בלקין

 9מו בצבא, אני ינהל את ה תנהל את זה כתגם אם הדיון הוא סוער. א   מר אבי גרובר:

 10   כשאנשים רוצים לדבר.זה כמו שאני רואה את זה. 

 11 שכונה. תמשיך עם השכונה.  : ני בלקיןמר רו

 12  אתה קורא לזה שכונה.    מר אבי גרובר:

 13 תמשיך עם השכונה.  : מר רוני בלקין

 14וד ישיבות גם אאין בעיה, אנשים פה ידברו ואני גם נתתי בהרבה מ   מר אבי גרובר:

 15תושבים לדבר, למרות שכאילו אסור להם ואני אתן את זה כי פה זה ל

 16רים גם שזה לא תמיד נעים וגם אם זה לא מצטלם הכי המקום שבו מדב

 17  פרפקט בעולם. 

 18 שלא יהיה שכונה. שידברו כולם,  : מר רוני בלקין

 19  אין פה אחד שיכול להגיד. זה נושאים טעונים.    מר אבי גרובר:

 20 לא שוק.  לנהל דיון, : רוני בלקין רמ

 21פעמים כועסים, ואנשים אני מנהל דיון ואנשים טעונים ואנשים ל   מר אבי גרובר:

 22לפעמים מדברים מהבטן. ואני אתן להם לדבר מהבטן. ואני לא ינהל את זה 

 23  כמו צבא. 

 24ה מנהל תאני גם טועה, ואני יודע לדבר. אבל תנהל דיון, תנהל דיון. א : מר רוני בלקין

 25 דיון.  שוק ולא

 26  אתה רוצה לקרוא לזה שוק תקרא לזה שוק.    מר אבי גרובר:

 27 כי זה נוח לך.  : לקיןמר רוני ב

 28  נוח לי מה?    מר אבי גרובר:
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 1לעשות את השוק הזה פה. תנהל דיון, יהיה לו שכל. יהיה לו טיעונים  : מר רוני בלקין

 2 ויהיו לו הצבעות. 

 3ה רוצה שאני אגיד לך ככה. אני אתן לדבר ל תצעק עלי, אתארוני.    מר אבי גרובר:

 4פה יחשוב כלפי עצמו איך הוא  כמו שאתה רואה לנכון, שכל חבר מועצה

 5  רוצה.

 6 כל הזמן.  חווצש...הדבר הזה לידך זה רמקול  : מר רוני בלקין

 7 אל תקרא לי הדבר הזה.  גב' דברת וייזר:

 8, היא מחזיקת תיק סגנית ראש עיר אקוראים לה דוברת וייזר, הי   מר אבי גרובר:

 9 חינוך. 

 10  אני מכבדת אותך.  גב' דברת וייזר:

 11 .יילע יקעצתאל תתייחסו לכולנו בנימוס.  : קיןמר רוני בל

 12אתה לא תקרא לי הדבר הזה. אתה הדבר הזה, אני בחיים לא  גב' דברת וייזר:

 13  דיברתי אליך ככה ואני מציעה לך לחזור בך. 

 14 אני חוזר בי.  : מר רוני בלקין

 15  תודה.  :גב' דברת וייזר

 16בנימוס אל כולנו בצורה  גברת דוברת וייזר, אנא דברי בזמנך : מר רוני בלקין

 17 תרבותית. תשתדלי. 

 18כשמעצבן אותה היא גם יכולה לצעוק לפעמים וגם לא צריכים כל    מר אבי גרובר:

 19  כך להיות עם אוזן מוזיקאלית ורגישה כשאנשים כועסים. 

 20לא נותנים לציבור את הסחורה. כי הציבור שלנו  ר בלילה ואנחנושבע : מר רוני בלקין

 21 ום דיון כמו שצריך שיוביל את העיר הזאת מקבל פהמקבל שכונה במק

 22 לחברה שלך ... .הנוכש

 23רוני, העיר מנוהלת והעיר עובדת ופתחנו בית ספר חדש ואני פותח    מר אבי גרובר:

 24יופי,  סקים פה עובדיםעעוד בית ספר חדש. פתחנו את שנת הלימודים יופי ו

 25ועובדים. ואנחנו ים, ובתרבות עובד, ועשינו ימי שישי, ועסקים שלנו פתוח

 26משפצים רחובות כמו שאף פעם לא שיפצו פה ברמת השרון ואנחנו מובילים 

 27שורה ארוכה של פרויקטים כמו שלא עשו פה. ואת אזור סינמה סיטי 

 28  מפתחים. 
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 1 בית פה.  אבי. חבל זה לא חוג : מר רוני בלקין

 2  וכבישים פה מפתחים. הכול פה קורה.    י גרובר:מר אב

 3 זה לא חוג בית.  : בלקיןמר רוני 

 4זה לא חוג בית. אל תציף את הדברים. זה שמועצת העיר כן, צריך    מר אבי גרובר:

 5לשים את זה על השולחן. הפער בין מה שקורה פה במועצה לבין ניהול העיר 

 6בד ועושה, ואנחנו מקדמים פה דרג המקצועי עוההוא אדיר. העיר מתנהלת ו

 7ם של שקלים לתקציבי פיתוח ותקציבים מאות מיליונים. מאות מיליוני

 8שוטפים. הכול קורה בסדר אל תדאג. אנחנו מקום ראשון בכל דבר. מקום 

 9   ראשון בכל דבר. זה גם אוכל לכם את הלב שאנחנו מצליחים.

 10ם. בשביל זה אמרתי את ה יותר תועלתניבאנחנו אמורים להיות הר :לב-מר רמי בר

 11סכים בעניין הזה עם רוני. אני מעיר לי אני חייב לה אם תרשומה שאמרתי. 

 12את זה כל ישיבה. שמונים אחוז מהזמן מבזבזים במקום לשרת את הציבור 

 13 על דברת מיותרת. 

 14  במועצה בישיבת המועצה. העיר מתנהלת וקוראת.    מר אבי גרובר:

 15 וני לגמרי. אני מסכים עם ר :לב-מר רמי בר

 16אתי לפה הלכתי למגרש הספורט, לא החוגים קורים יופי. לפני שב   מר אבי גרובר:

 17י קורה יופי, הסטודיו הפתוח רהיה מקום עליו. החוגים קורים יופי, הקנט

 18 קורה יופי, הכול קורה יופי בעיר. אתה רוצה. 

 19 צריך לצעוק ואני לא יכול. אני.  ד"ר צחי שריב:

 20 קודם ידעת לצעוק יופי. מ   אבי גרובר: מר

 21ה. מיכאל קצת נכנס בי שאלו הנושאים שאני ניסיתי להשחיל מיל ד"ר צחי שריב:

 22, אני ריעב םייתוהמו מביא מעת לעת. ולא נושאים דרמטיים וחשובים

 23מסכים לגמרי, זה לא הנושאים שצריך להתעסק בהם תורידו מסדר היום 

 24ית, לנו מורה לערב ששל הישיבה הזאת את השאילתות והצעות לסדר, י

 25שינוי מורשה חתימה. זה מה שיש תב"ר, אישור חשבונות גם לא פעילים.  ו

 26פה על סדר היום. מעבר לשאילתות והצעות לסדר. אתה מחזיק תיק 

 27אסטרטגיה. בואו נלך בערוץ שרמי דיבר עליו. דרך  ועדת קואליציה, ועדת 

 28רטגי. כל טתיק אס קיזחמהנהלה תביא כל ישיבה נושא אסטרטגי. אתה 
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 1  נושא אסטרטגי ואני איתך.  ישיבה

 2צחי אני לא רק אמרתי את זה אני גם אמרתי שמי שמעלה את  :לב-מר רמי בר

 3ההצעה יקבל על זה קרדיט בישיבת המועצה. אני אמרתי את זה ואני חוזר 

 4 על מה שאמרתי. 

 5 הצבעת על זה.    מר אבי גרובר:

 6ך מה צריך לחתום צה רק להקריא לוהיהדות שלנו מפוחדת. אני ר ד"ר צחי שריב:

 7דתי, כל פעם שהוא מתחיל לעבוד שם. הוא  כל מורה בבית ספר ממלכתי

 8צריך לחתום על טופס הצהרה. האם הנך משישה שאורך חייהם מושתת על 

 9 קיום תורה ומצוות. האם על פי ערכי 

 10 מה זה קשור, מה זה קשור, איפה הלכנו.  מר יעקב קורצקי:

 11 זה קשור.  עידן למדן: עו"ד 

 12 אבל מה זה קשור לרמת השרון.    בי גרובר:מר א

 13  ממלכתי דתי.  ד"ר צחי שריב:

 14 מה זה קשור. מגיע לאמסטרדם. לאן הוא הגיע.    מר רביד פלד:

 15 אני מחתים פה מורים על הצהרות.  ?אבל מה זה קשור לרמת השרון   מר אבי גרובר:

 16 אבל זה קיים.  עידן למדן: עו"ד 

 17השרון.  ם פה מורים על הצהרות. אתה בעיריית רמתאבל אני מחתי   מר אבי גרובר:

 18 אבל זה המהות של כל הדיון הזה. 

 19 אבל מהות הדיון הזה שזה כל פעם קורה.  עידן למדן: עו"ד 

 20 במדינת ישראל. לא ברמת השרון.    מר אבי גרובר:

 21 גם ברמת השרון.  עידן למדן: עו"ד 

 22 ן. ולא קורה ברמת השר   מר אבי גרובר:

 23 ב. יכול לקרות ולכן זה חשוזה קרה ו למדן: עידן עו"ד 

 24 הבת שלי לומדת בתיכון אלון, מה אתה מדבר. , צחי מר יעקב קורצקי:

 25 הוא לא אמר את זה . הוא שאל אותך אם הוא יכול להיכנס.    מר גיא קלנר:

 26 יהודי כמוך, אחים אנחנו.  ינא ברמב"ם? דמלל לוכי ינא ד"ר צחי שריב:

 27בור או אל אם היא תעכלום לרמב"ם. הזאת לא תשנה  הההצע   מר אבי גרובר:

 28תעבור. אבל רמב"ם הוא בזרם עצמאי. אבל מה זה קשור. מה קשורה 
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 1 ההצעה הזאת לרמב"ם? 

 2פוחדים. אנחנו מאנחנו שלא. זה קשור למה שמיכאל אמר.  ד"ר צחי שריב:

 3  מבקשים.

 4יד. יהיה גמה אתה מפחד שהילד ישמע. מה אתה מפחד שהמורה ת מר יעקב קורצקי:

 5 הפחד שלך.  ורה עם כיסוי ראש. מהלהם מ

 6אני מבקש שאת הילדים שלנו ילמדו המורים שלהם.  .דחפמ אל ינא ד"ר צחי שריב:

 7 ועכשיו בחסות הקורונה. 

 8 מי זה המורים שלהם תגיד להם. מי זה שלהם?  מר יעקב קורצקי:

 9 מורים שלהם.  ד"ר צחי שריב:

 10 צוות של בית ספר.  עידן למדן: עו"ד 

 11 ל סייעת שנייה. מה זה שלהם. חלטנו עאבל גם ה רצקי:ומר יעקב ק

 12 אבל זה מה שקורה.    מר אבי גרובר:

 13לא. הוא מדבר על תומכי ההוראה שהוא לא רוצה שהם דתיים.  גב' דברת וייזר:

 14 תשעים אחוז מהם. בנות שירות לאומי, בדקתי. 

 15לא מה  אבל זה לא מה שאתה אומר. זה לא מה שאתה אומר. זה   מר אבי גרובר:

 16רק אם נכנסת עמותת דתית אסור לה להיכנס. לדעתי ומרת. שההצעה א

 17 מותר להיכנס למערכת לפי ההצעה הזאת. נכון או לא נכון? 

 18 הלחץ התחיל מתומכי ההוראה של כל הקורונה.  גב' דברת וייזר:

 19 מורה דתי יכול להיכנס לבית ספר אלון ללמד נכון.   מר אבי גרובר:

 20 יכנס?  ךאי מר יעקב קורצקי:

 21לא. ההצעה הזאת היא לא רלוונטית. אם הוא עובד משרד החינוך. הוא יכול   :גרובר מר אבי

 22 להיכנס. 

 23 רגע ואם הוא תומך הוראה שבקול קורא.  גב' דברת וייזר:

 24 סליחה. אם הוא מורה.    מר אבי גרובר:

 25יסו נהוא צריך להוריד את הכיפה והפאות שלו. ואז יכ אסור לו. מר יעקב קורצקי:

 26 אותו. 

 27תומכי הוראה בדקתי תשעים אחוז מבני ברק עם דבר כזה על הראש.  וייזר:דברת  גב'

 28 מה לעשות הם הגישו את קול קורא. מה לעשות, אי אפשר לשלול אותם. 
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 1 בטח שאפשר. מוקצה.  מר יעקב קורצקי:

 2 אבל אין בעיר, אין בעיר.    מר אבי גרובר:

 3 מה נעשה.  גב' דברת וייזר:

 4לסדר הזאת מדברת תתקן אותי אם אני טועה צחי, ההצעה  ההצעהחבר'ה.   רובר:גמר אבי 

 5הזאת מדברת על עמותות. נכון. מי שבא לעבוד דרך משרד החינוך, ממשיך 

 6 להגיע.  

 7 ברור.  ד"ר צחי שריב:

 8 ברור. זה נאמר כל הזמן.    מר גיא קלנר:

 9גם אם  לפה, רה שעות, יגיעושאז אם אותם עוזרי הוראה שלמדו את חמש ע   מר אבי גרובר:

 10 ההצעה הזאת עוברת. 

 11שימשיכו למרות שהם לא סגל של מורה. עם שביס הם ימשיכו. אלה  גב' דברת וייזר:

 12 מה לעשות. 

 13 נדבר על זה.  ד"ר צחי שריב:

 14 אה. נדבר על זה. הבנו.  גב' דברת וייזר:

 15אם הוא דתי ס. ננכון. הם ימשיכו להגיע. אם הוא דתי הוא לא נכ   מר אבי גרובר:

 16  ?רד החינוך הוא לא נכנסדרך מש

 17 לא. אתה צריך לדבר על זה הוא אומר לך.    מר רביד פלד:

 18 אני שואל.    מר אבי גרובר:

 19 ?מה זה נדבר על זה. גב' דברת וייזר:

 20 אז אני שואל.    מר אבי גרובר:

 21 אני אמרתי את זה? מישהו אמר את זה פה.    מר דני לביא:

 22 אז הוא נכנס.   מר אבי גרובר:

 23 אל תכניסו לנו דברים.    י לביא:מר דנ

 24זה מה שאמרתי. אתה הצגת אותה חמש עשרה שעות, אני אומר גם חמש   מר אבי גרובר:

 25עשרה שעות אלה עוזר הוראה של חמש עשרה שעות שמגיעים דרך משרד 

 26 החינוך גם הם ימשיכו להגיע. 

 27שו מועמדות. ן הגיתשעים אחוז מה .אבל כולם יוצאות שירות לאומי גב' דברת וייזר:

 28 עם שביס ועם זה מה לעשות. 
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 1 אז גם בזה ההצעה לא.    מר אבי גרובר:

 2 אם הם אנשי משרד החינוך הם נכנסים. בסדר נו מה.    מר גיא קלנר:

 3 הם מלמדות יהדות?  ד"ר צחי שריב:

 4ה. יברור. מה זאת אומרת, הם מדללות כיתות  בתורה, בהיסטור גב' דברת וייזר:

 5  חצי קפסולה פה חצי קפסולה פה.ודעות את הליבה. הם י מדעים הכול.

 6 אוי ואבוי.  מר יעקב קורצקי:

 7  חצי...חצי זה יותר מחמש עשרה שעות.  גב' דברת וייזר:

 8 אבל ...הם לא ילמדו.  מר רביד פלד:

 9לא. וגם שהן מלמדות גיאוגרפיה ומדעים הם אומרות שצריך בסגל,  גב' דברת וייזר:

 10  אחרת לא ירד גשם. מה לעשות. ורה את היאומרות להתפלל  הם

 11 כמו שהעברתי את האוטובוסים מבני ברק...  מר רביד פלד:

 12 מה יכולנו לעשות.  גב' דברת וייזר:

 13ואת רוצה להוציא את שלומית להורג. מה את נורמאלית חכי. לאט,  מר יעקב קורצקי:

 14 ל. אכן המורים יכולים להגיד שמע ישרלאט, אולי גם 

 15הם מלמדים את . הם עוד ישימו מודעה אנשים עוד ירוצו מה הילד שלהם,   בר:מר אבי גרו

 16 זה. 

 17סליחה. אני שואלת שאלה וקשה לענות עליה. אם אני אומרת לך  גב' דברת וייזר:

 18שבמקרה יצא לא חשבתי לבדוק את זה כי לא עלה בדעתי לבדוק מי הן 

 19הן יכולות  יוניםעומדות בקריטר ןתומכות ההוראה. את מי זה מעניין. אם ה

 20שביס דתיות, הן יוצאות עם להיכנס. במקרה בדקתי תשעים אחוז מהן הן 

 21הן אלה שהולכות ומלמדות את הילדים שלנו  ?שירות לאומי, מה לעשות

 22 היום בקורונה. בקפסולות הן חצי מהשעות מלמדות. 

 23 אנחנו מדברים שאת צריכה לשים לזה לב.   מר דני לביא:

 24יד לה שהיא יכולה ללמד בגלל שהיא יוצאת זה. לא יכולה . להגלמה ברת וייזר:דגב' 

 25 לעשות את זה. 

 26אם הן מטייבה לא צריך לשים לב. אם היא תבוא מבני ברק וכיסוי  מר יעקב קורצקי:

 27ראש כן לשים לב. תתבייש. אתה לא מתבייש להגיד דבר כזה במדינת 

 28 ?ישראל.
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 1ם רשום שמה על ברכת מדעי בספר, כיתה ד' םאבל זה מה שרשו גב' דברת וייזר:

 2    תאמיני לי הסתכלתי לבת שלי.היורה. 

 3 אם את אומרת זה בסדר.  :גב' בת שבע אלקובי

 4   לא. אני אומרת את זה כעובדה.  גב' דברת וייזר:

 5 אז את רוצה....  :גב' בת שבע אלקובי

 6שים איתי דיון ולא מה היא אומרת. אם הייתם שואלים אותי וע  גב' דברת וייזר:

 7י, אז היינו מגיעים למסקנות ותוצאות תאמיני לי שהייתי עושה הכול. עניינ

 8אבל היות ולא באתם לדיון ולא בשלושים ואחד באוגוסט. אני עכשיו עונה 

 9 ככה. זה הכול. 

 10 אפשר לעלות הצבעה.  מר יעקב קורצקי:

 11  בואו נעשה הצבעה בבקשה.  גב' דברת וייזר:

 12 בר. ע, צחי רוצה לדגר   מר ירון גדות: 

 13 צחי נראה לי סיים.  מר יעקב קורצקי:

 14אי אפשר לדבר פה על שום דבר. רק צעקות, אבל בוא נעשה את זה  ד"ר צחי שריב:

 15פניתי אליך כמו שאתה רוצה. כמו שהבנתי בדרך שלכם, אבי, אני מודה שלא 

 16 .הכי פתוח. אף אחד לא היה חתום על ההצעה כתבתי מייל הכי רך, עכשיו. 

 17שהו רוצה מי רוצה אפשר להגיב, אפשר להתייחס. לא . מיאיזה טמבל כזה

 18טוב. לא הייתה ישיבת הנהלה. נכון זה לא שהיה איזה הזדמנות אחרת לדבר 

 19 על זה. 

 20 לא הספקנו השבוע.    מר אבי גרובר:

 21 לא הספקנו. למה בשבוע שעבר היה?  ד"ר צחי שריב:

 22 בות מועצה. ילפני ישיבות תמיד יש יש   מר אבי גרובר:

 23 כן. ישיבת מועצה תמיד יש.  קב קורצקי:יע מר

 24 סדר גודל של שבוע, שבוע וחצי לפני יש ישיבות הנהלה.    מר אבי גרובר:

 25 עושים ישיבת קואליציה. לפני מועצת עיר  ד"ר צחי שריב:

 26  גם הנהלה, גם קואליציה אבל בסדר   מר אבי גרובר:

 27כספים, ועדת הנהלה,  עדתר מתי התכנסה וככל מיני זמנים. לא זו ד"ר צחי שריב:

 28 ועדת קואליציה. מתי שהוא. 
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 1 כספים יש לנו שבוע הבא.    מר אבי גרובר:

 2 מתי.  ד"ר צחי שריב:

 3תוך בכספים יש לנו שבוע הבא. הכנסנו את כל שלושת החודשים    מר אבי גרובר:

 4 היומן יש ועדת כספים, קבענו שנה קדימה. 

 5 ר. וכן. בר גב' דברת וייזר:

 6כל הטירוף  םעו הצעומ תבישי ינפל שבוע וחצי הועדת הנהלה קור   בר:מר אבי גרו

 7  שזה לא כל כך קרה.  הזה של פתיחת שנת הלימודים. נכון

 8פתיחת שנת הלימודים הייתה גם העובדה שזה לא ישיבה חגיגית.  ד"ר צחי שריב:

 9הפתעה. כי אנחנו רגילים כל שנה מסורת רמת שרונית, בשבוע הזה זה לא 

 10 ת עיר רגילה. צישיבת מוע

 11 נכון.  מר יעקב קורצקי:

 12  אין סדר יום. לא הייתה ישיבת הנהלה ברור.  ד"ר צחי שריב:

 13 הפתעה למערכת החינוך.  : מר רוני בלקין

 14 מה זה אומר. עדיין הם הגישו הצעה לסדר יום.  גב' דברת וייזר:

 15 אם אתה רוצה לדעת ממש אני.    מר אבי גרובר:

 16ה. אני רוצה להציע שכמו שרמי הציע וצה לסיים את זרלא. אני  ד"ר צחי שריב:

 17 .תאזה העצהה תא ,ואתה הצעת וזה ניקח את זה אחורה

 18פחדנים. אמרת לנו פחדנים אתם פחדנים.  העלית משהו תעמו  מר יעקב קורצקי:

 19  אחריו. ד"ר צחי. פחדנים אתם. 

 20 ..עם כל אחד על הנושא הזה.  :גב' בת שבע אלקובי

 21 .י'צאגע. סליחה בר   ר אבי גרובר:מ

 22ראש העיר מציע לך הצעה כקואליציה ואתה אומר לו לא. אתה  למדן:עידן  עו"ד 

 23  אומר לראש העיר לא. 

 24 ?ראש העיר הציע   מר רביד פלד:

 25 כן. ראש העיר הציע. תקשיבו זה לא יאומן יש פה    מר גיא קלנר:

 26 ... את ראש העיר ואת מה שהוא אמר.  עידן למדן: עו"ד 

 27בים כל הזמן  אנחנו רלוויזיה שאנחנו אנחנו רוצה להראות לט אתה קורצקי: מר יעקב

 28 חברים. 
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 1אנחנו חברים, הייתה הצעת ראש העיר אומר לך המשנה לשעבר  עידן למדן: עו"ד 

 2  שהוא מסכים תכבד את ראש העיר. 

 3איזה פחדן. למה אמרת לי פחדן גם. הנה. למה את לא אומרת לו.     מר רביד פלד:

 4 לים שלי, ים האלה. זה מילהשתמשה במי כי היא

 5למה פחדן. ביקשו להגיע להבנה בגין ההבנה אז אתה בועט בדלי. מה    מר גיא קלנר:

 6  אתה רוצה. 

 7 זה מילים שלי, זה מילים שלך.   מר רביד פלד:

 8טוב. אני מקבל את זה שאתם בחודש הסליחות. עשיתם תשובה  מר יעקב קורצקי:

 9  זה אני מקבל.  קיבלתי, את ואתם יורדים מזה. בסדר.

 10עם צחי רק בדבר אחד באמת היום צריכה הייתה  להסכים  חייב  אני :לב-מר רמי בר

 11להיות ישיבת הצדעה למערכת החינוך, לאגפי העירייה שבמשך כל תקופה 

 12הזאת של הקורונה עשו עבודה מעל ומעבר. ולא את כל הדברת שעשינו 

 13 עכשיו.  

 14דוחים את הישיבה  תה זוכר זה כזהאבה הזאת אם לרוב הישי   מר אבי גרובר:

 15בשבוע, שבועיים, עושים אותו באמצע ספטמבר אחרי שמכינים את כל 

 16 המצגות. 

 17י אני מוכן להישבע. אני מוכן לצאת שיהיה לכם רוב. תצביעו 'צאב מר יעקב קורצקי:

 18ואני אוכיח לך שזה סתם כלום ההצבעה הזאת. זה אפס. אם נהיה בעד או 

 19ע לך. רק בעיקרון תראו איזה אם זה מה שמפרי אפס. אני אצאנגד זה 

 20 פחדנים אתם. 

 21. יעקב אנא ממך י. סליחה רגע'צאאני רק מבקש דבר אחד. יעקב. ב   מר גיא קלנר:

 22אמיתי וקולגה שלי כל הטרמינולוגיה גם רביד אחי, פחדנים והלאה וזה עזבו 

 23אחד  ףתאים לאאת זה אז גם אם נאמר מהצד מהשני. עזבו את זה. לא מ

 24חד, שתיים. אני מבקש כן אם הנושא הזה להבא הוא נושא מאיתנו, א

 25משמעותי אחר מגיע לסדר היום וזה לא משנה אם הוא היה טיעון בתוך 

 26הקואליציה הוגשה הצעה לסדר שיש לגביה חוות דעת משפטית, אנא אדוני 

 27 יועץ משפטי תן לנו אותה בטרם הישיבה. תודה. 

 28. לא לבוא ביום רביעי או שני בתוך השבוע ם את זה גם בזהישלאאני ו   מר אבי גרובר:
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 1של המועצה, הרי הנושא הזה ועדת שנהר אתם אומרים פה שהוא בוטל 

 2משרד החינוך ביטל בנט הספיק לבטל. מאז שבנט עזב את משרד החינוך כבר 

 3עברו איזה שני שרים, או משהו. לא כי היה אפשר לבוא איזה לפני חודש 

 4זה. בסדר. לא ביום רביעי לפני זה ועכשיו באמת לעבוד על  תת לזמןלכמעט. 

 5 אני מהיום למחר צריך לייצר זה. 

 6אני כן יכול להגיד לכם. את זה אני יכול להגיד לכם בלב שלם. הנזק  מר יעקב קורצקי:

 7הבלתי הפיך לתושבי רמת השרון מכל הגימיקים והשטויות האלה, כי 

 8ך נקרא לו. הוא ב הוא יותר, איושות. הריושבים שם בכנסת אנשים מה לע

 9לא דומה לרוב ברמת השרון ושם מקבלים החלטות מאוד קריטיות כלפי 

 10רמת השרון, והחלטות ומה שאתם מנסים לעשות פה זה יעשה נזק בלתי 

 11הפיך. אבל בואו נמשיך, קדימה. הם שומעים גם כן. מה אתה חושב שהם לא 

 12ו הצעה גיד אנחנו הצענתלרדיו  שומעים מגיע. אתה תוציא אתה תלך מחר

 13 כזאת, שומעים אותך. 

 14 זה ירד?    מר אבי גרובר:

 15 ירד ירד.  מר יעקב קורצקי:

 16  זה סדר יום של ועדת הנהלה.  ד"ר צחי שריב:

 17 ברור. בהחלט.  :לב-מר רמי בר

 18  בסדר.    מר אבי גרובר:

 19 אולי נעשה כמו בכנסת. ..קואליציה.  :לב-מר רמי בר

 20 באים.  יומנים מתי אתם נוציא   מר אבי גרובר:

 21 

 22 .רדסל ההצעה תא הסיר ד"ר צחי שריב

  23 

 24תמונת ראש הממשלה הנאשם בפלילים  -2.9.20. הצעה לסדר ירון גדות 6

 25 במוסדות חינוך 

 26 

 27 

 28 נושא תמונתו של נאשם בפלילים בפינת הלאום במוסדות החינוך. ה  מר ירון גדות: 



 י"ז אלול תש"פ 6.9.2020מליאה  מן  המניין  מיום  מישיבת   20פרטיכל מס' 

 

 

 105 

 1ד בליט להגיש כנגמנדנחי אבי"ש לפני כמעט שנה בעקבות החלטת היועמ  .1

 2כתב אישום בכפוף לשימוע העליתי הצעה לסדר  ראש הממשלה נתניהו

 3בהקשר לבעייתיות התנוססותה של תמונה שלנאשם בפלילים במוסדות 

 4 החינוך .

 5ראש העיר הצהיר בישיבה שיבוצעו פעולות במוסדות החינוך אשר  .2

 6 . המשפט אך דבר זה לא קרה מבהירות את חשיבות מערכת

 7 אירועים תקדימיים ומשמעותיים : ו בין השאר שניז קרמא .3

 8השימוע הסתיים, הוגש כתב אישום כנגד נתניהו באשמות  -א . במישור המשפטי 

 9שוחד מרמה והפרת אמונים, בקשתו של הנאשם לחסינות הוסרה טרם  של

 10. ראש הממשלה לא התפטר עדיין בכנסת וההליך המשפטי החל נדחתה

 11בעצמו ועל ידי שליחיו את תקוף ביתר שאת יל להתחך, להיפ .מתפקידו

 12 רשויות החוק. 

 13ב . נערכו בחירות ומתוצאתם הוקמה באופן תקדימי ולאחר שינוי חוקי יסוד 

 14ראשית שבראשה עומדים נתניהו  -פריטטית דוהוקמה ממשלה  ממשלה

 15לשעבר רא"ל בני גנץ כראש הממשלה  "לכראש הממשלה המכהן והרמטכ

 16  .החלופי

 17ולה ואף חייבת להקנות לילדיה ערכים שות המקומית יכי הריסתלתפ .4

 18, שמירה על העולמם של תושביה. חינוך לדמוקרטי המשקפים את תפיסת

 19שלטון החוק, טוהר מידות ואמות מוסר שלמנהיגי ציבור. אין מצב שנאשם 

 20 לילדינו .לסמל  בפלילים שתוקף את מוסדות החוק יהווה דוגמא מוסרית 

 21כחול לבן בראשות גנץ חמישים לה ברמת השרון קיב נותחרובבחירות הא

 22שרק לא  שוגהותשע נקודה חמישים ושתיים אחוז מהקולות, שישים אחוז. 

 23ביבי קיבל שבעים וחמישה אחוז מהקולות. תושבי רמת השרון יוצאים מידי 

 24שבוע לצמתים ומביעים את סלידתם לראש הממשלה ותפקודו, אלפים הגיעו 

 25מת השרון הביעו בצורה רעננה. תושבי רבר בשע בועלעצרת השרון בש

 26מובהקת את עמדתם. אין מצב שנאשם בפלילים יהיה ראש ממשלה 

 27ונציגיהם בעירייה חייבים להביא במועצת העיר את העמדה לכדי ביצוע. אין 

 28מצב שמועצת העיר רמת השרון תמלא פיה מים בימים האלה ובהקשר הזה. 
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 1 קמן:ט כדלחלילה תתבקש אם כן, ריעה ולכן מועצת

 2תנחה את ועדת החינוך, הגנים ובתי הספר לעדכן את תמונות  מועצת העיר .1

 3המשקפות את מצב הממשלה החדש ואת חשיבות  ה"לאום" לכאלה

 4הכנסתי גם את בני גנץ, נשיאת בית דוגמא נתתי השמירה על שלטון החוק. 

 5 המשפט העליון וגם את מפכ"ל המשטרה שעדיין לא קיים. 

 6יא לקיום הסברה בבתי הספר על ועדת חינוך להבאת  תנחה עירת המועצ.2

 7בית הדין הגבוה לצדק, פרקליטות המדינה, היועץ  -חשיבות מוסדות החוק

 8המשפט המחוזי והתקשורת ככל  המשפטי לממשלה, המשטרה, שופטי בית

 9 שתימשך המתקפה עליהם.

 10ו כמ גידברור שאפשר למצוא סיבות למה לא להצביע בעד ההצעה הזאת ולה

 11עצה לא יכולים להתערב למשרד החינוך וכו'. אבל עבר שאנחנו כמומר בשנא

 12כמו שראינו גם בהקשר לאבולוציה, וגם בהקשר להצעה של הגוש החילוני 

 13ל העמותות יש מה שניתן לעשות. ואני מצפה מחברי מועצה שלי עקודם, 

 14ת ר אלאשלומר כן לא מה לא. יציעו רעיונות ויקיימו דיון אמיתי איך לא 

 15 ללא התייחסות לנושא. עיר רמת השרון צת המוע

 16 יאללה. מי בעד מי נגד.  גב' דברת וייזר:

 17ועדת החינוך למוסד חוק כי  תא אני בעד הפלקט ואני נגד להנחות גב' דברת וייזר:

 18זה קיים בספרי האזרחות בכל הגילאים הם לומדים את זה אני בעד להוסיף 

 19 את בני גנץ בפלקט. מה רע. 

 20 ממשלה ואנחנו נשים אותו. מעט יהיה ראש העוד  קורצקי:קב יע מר

 21אני בעד לשים את נשיאת בית משפט העליון. אבל אני אומרת שוב  גב' דברת וייזר:

 22מי בעד ומי נגד. אני נגד כי אי אפשר להגיד לוועדת חינוך ללמד משהו שקיים. 

 23 כי זה שוב דקלרטיבי, ואין טעם בדקלרציה. 

 24 יים. י ידביעי בשתתצ אז מר יעקב קורצקי:

 25 יאללה. מי בעד מי נגד.  וייזר: גב' דברת

 26  מי בעד?    מר אבי גרובר:

 27 לא. אני אומר זה טוב. תשנה חוקים אני אומר את זה לטובתך.  :לב-מר רמי בר

 28  מי בעד ההצעה של ירון?    מר אבי גרובר:
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 1 רק הולכים עם הדגל השחור.    מר ירון גדות: 

 2 נגד ...יאללה. ט, ובעד הפלקני א :גב' דברת וייזר

 3 מי בעד. מי נגד? לא יודע. אתה נגד.    מר אבי גרובר:

 4 נגד. מה הוא מדבר. לא נגד ירון.  מר יעקב קורצקי:

 5 תשע. מי נמנע? דני לא משתתף. ארבע.    מר אבי גרובר:

 6 אני גם נמנע.    מר גיא קלנר:

 7 גיא נמנע. שמונה נגד.    מר אבי גרובר:

 8 ע. נמנ מדן:ן לעיד עו"ד 

 9 שבע נגד. זה ברור שאחד. יאללה.    מר אבי גרובר:

 10 אני רוצה רק משפט אחד.  עידן למדן: עו"ד 

 11 

 12 ,בעד ההצעה עיבצה חברי מועצה הצביעו נגד ההצעה. ירון גדות 8 .התחדנ העצהה החלטה:

 13 נמנעו.  5

 14 

 15 

 16דת משנה וע מינוי מ"מ קבוע ליו"ר – 2.9.20. הצעה לסדר של דברת וייזר 7

 17 יה.  ובנלתכנון 

 18 

 19 של דוברת. ה הבאה הצע   י גרובר:מר אב

 20 כן. ההצעה שלי.  גב' דברת וייזר:

 21כן. רק הערה אחת דוברת. אולי לאור הדיון הקודם אולי גם נלבן את    מר גיא קלנר:

 22 זה בוועדת הנהלה. 

 23 חלילה זה לא קשור. זה שהם עשו קשר ביניהם.  גב' דברת וייזר:

 24  נות. ע להבהגילא. אפשר ל   ר:קלנמר גיא 

 25 אולי כן. אולי כן.  :לב-מר רמי בר

 26זה לא קשור שאלתי את היועץ המשפטי. יש דרג מקצועי קוראים לו  גב' דברת וייזר:

 27  29.6.2020היועץ המשפטי לעירייה ביום יועץ משפטי. 

 28 אבי אני כן רוצה עוד משפט אחד בבקשה.  עידן למדן: עו"ד 
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 1 על הקודם?    מר אבי גרובר:

 2 ו. א. תפסיק כבר נל קי:קורצ עקבמר י

 3 אני רוצה משפט אחד.  עידן למדן: עו"ד 

 4 על איזה נושא של ירון או שלה.    מר אבי גרובר:

 5 עברה להצעה שלה?  עידן למדן: עו"ד 

 6 כן.  מר יעקב קורצקי:

 7 סליחה חשבתי שאת מציעה אותה עוד פעם.  עידן למדן: עו"ד 

 8ות דעתו מיום ואני חושבת שחוועי. המקצ דרגי התייעצתי עם האנ גב' דברת וייזר:

 9הסדר ניגוד עניינים ולאחר  תנכה תהייתה חד משמעית שבמסגר 29.6.2020

 10ישיבת ועדת משנה לתכנון בנייה האחרונה, זה לא רלוונטי, יצא או לא יצא. 

 11לזה דווקא. ולאור העובדה כי בהיעדר של יו"ר לא ניתן  תתייחסמלא  ינא

 12ה מציע שבכל מקר אוה שלה, שיך את הניהוללהמם את הישיבה או קייל

 13תמנה ימונה סליחה, מ"מ ליו"ר ועדת משנה לתכנון ובנייה. עכשיו אני רוצה 

 14אני חושבת שאנחנו לא שונים אחד מהשני, ואין מעמד להגיד על זה משהו. 

 15מורם לאף אחד מאיתנו, ואנחנו בישיבת המועצה לפני שנה וחצי כשאנחנו 

 16חת חשובות, לכל א ועדותמינינו מ"מ ליו"ר נו ינו סמכויות אנחמינ

 17מהוועדות. ככה רמי בר לב הוא מ"מ שלי בוועדת מכרזים, והוא  בהרבה 

 18מהמקרים ממלא את מקומי, אני מדברת על ועדות שהן חשובות ועדות 

 19סטטוטוריות, ועדות שמתכנסות. ככה גם בועדת החינוך, ככה גם בועדת 

 20 קידום הילד. 

 21 מי בחינוך?  :?

 22 רמי.  ברת וייזר:' דגב

 23 ה. למ :?

 24  אנחנו מחליפים אחד את השני ואני מחליפה אותו בוועדה לקידום   ייזר:גב' דברת ו

 25 תיקים בעירייה. אני שיאן מחזיקי התיקים בעירייה. אני שיאן מחזיקי  :לב-מר רמי בר

 26מים ת ססליחה. התמכרויוום ודרך אגב אני גם מחליפה אותו בוועדה לקיד גב' דברת וייזר:

 27ם האלה. אם אתה רוצה שאני יסיים קשה בלי הצחוקישר בבואלכוהול. אפ

 28. אני חושבת שעל אחת כמה וכמה בוועדות בגא תורעה ילב זא יותר מהר
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 1שמתכנסות אחת לשבוע, או אחת לשבועיים בצורה יותר תדירה והצורך 

 2ה בזה דבר רק רואשלהם הוא חיוני לתפקוד תקין של אותה הוועדה. אני 

 3לא יכולה יש ועדות שאני עדה. שתורם לתקינות של ההתכנסות של הוו וניחי

 4להגיע. יש ועדות שהוא לא יכול להגיע וכך אנחנו בעצם מונעים החסרה של 

 5ועדה כזו או אחרת. ועדת משנה לתכנון ובנייה היא ועדה מאוד, מאוד 

 6ני חושבת שכל . אללא ממלא מקוםחשובה, היא פועלת מיום ההקמה שלה, 

 7פקד, הוא לא יכול לתם, כשחשובה בעירייה צריך למנות ממלא מקודה וע

 8אם זה מסיבה אובייקטיבית של חוסר יכולת של מחלה חלילה, של נסיעה 

 9לחופשה, או אם זה מסיבות של ניגוד עניינים זה או אחר. ואני חושבת 

 10ות את למנשמאוד רצוי שנמנה כן מ"מ לוועדה הזאת ואני הייתי מציעה 

 11ל שזה מיכאל ק בגלה מצחיז זהו. למהשהוא חבר בוועדה. ון מיכאל דור

 12 רון. דו

 13 ...מה זאת אומרת.  ריעב ן"לדנ יקסעיש לו    גב' ענבל דדון:

 14 . יש למיכאל. האחרון שיש לו ן"לדנ יקסעלמיכאל? איזה  גב' דברת וייזר:

 15 איזה שטויות.  מר יעקב קורצקי:

 16 ת ענבל. ויואיזה שט גב' דברת וייזר:

 17 מיכאל מתעסק בנדל"ן.    דדון:בל גב' ענ

 18 ל"ן? יכאל מתעסק בנדמ זר:גב' דברת ויי

 19 הוא איש תקשורת.    מר אבי גרובר:

 20 הוא איש תקשורת. דרך אגב.  ?ן"לדנ יקסעאיזה  גב' דברת וייזר:

 21 את עלולה לקבל תביעת דיבה.  :מר מיכאל דורון

 22 י חושבת. אנ דרך אגב, גם אני גם גב' דברת וייזר:

 23  לא אמרתי שזה דבר שהוא רע. אמרתי.    דדון: נבלגב' ע

 24א עוסק בנדל"ן ואת אומרת שהוא עוסק בנדל"ן אז זה אם הוא ל   :רבורג יבאמר 

 25 דיבה. 

 26רק כדי לשים סימן שאלה על  תרמוא איההיא לא אומרת ... :מר מיכאל דורון

 27 נדל"ניסט אני. מה לא אומרת את זה כדי להגיד כ איהשלי.  יטירגהאינט

 28  כן. הצבעה.  עקב קורצקי:ר ימ
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 1 ?בבעלותךהוא שלך, הוא  ה גר,הנדל"ן שלך שאת :לב-מר רמי בר

  2 

 3 מי שצריך לדעת יודע. מה.     :דלפ דיברמר 

 4 טוב. זהו סיימתי.  גב' דברת וייזר:

 5 ?מישהו רוצה להתייחס   מר אבי גרובר:

 6 לא.  מר יעקב קורצקי:

 7  ?או שאתה מצביע בעד סיחן. אתה רוצה להתיירוכן    מר אבי גרובר:

 8  הוא בעד.   גב' ענבל דדון:

 9   מפתיע.   לנר:גיא קמר 

 10כן. גם וגם. אני רוצה להתייחס. כן. קודם כל אני באמת חושב    מר ירון גדות: 

 11שיהיה להם מ"מ. כולל הוועדה הזאת שיהיה בה  ךירצ שוועדות חשובות

 12ית לבין גרובר חופשן הם קואליציוני, ביהסכמ"מ. אבל אני חושב שבגלל שזה 

 13זאת, זה חזיקו בוועדה השית יעל לבין לא יודע, הסכם קואליציוני שהחופ

 14 תא תחקל ךירצ ריע שארדעתי דבר רע כי אמרתי כבר קודם שאני חושב של

 15חינוך ולא את הוועדה הזאת וכן הלאה. בגלל זה אני חושב הם צריכים ה

 16א מקום. במידה ממלבל צריכים לקבוע , אלקבוע מי ממונה כממלא מקום

 17ים ליטו על ממלא מקום אחר מטעמם לוועדה. הוא יכול לקחת חברוהם יח

 18 ממלא מקום, זה משהו שצריך לקבל אותו. חופשית, להיות מה

 19 אתה לא מכיר את החוק.  .אין עוד חבר גב' דברת וייזר:

 20 .תישפוחהמ אוהשאין עוד חבר בוועדה    מר גיא קלנר:

 21  ות חבר וועדה. להיאתה צריך  וייזר: ברתגב' ד

 22 לא יודע.    רון גדות: מר י

 23  ר. אז אני אומרת לך. מה החוק אומ גב' דברת וייזר:

 24 שכל יושב ראש חייב להיות.    מר ירון גדות: 

 25  מה זאת אומרת. אתה מ"מ.  גב' דברת וייזר:

 26 אני יודע שנטע זיו מחליפה של...בוועדה.    מר ירון גדות: 

 27   יו"ר זה משהו אחר. בל לא. א דברת וייזר:ב' ג

  28 
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 1הוא לא חבר חבר שלא יודע. זה צריך לשמוע את מיכה. אם לא יכול להיות   מר ירון גדות: 

 2עדה אז אני חושב שהם צריכים לבחור מי יהיה ממלא מקום, מטעמם. בוו

 3הם יכולים לבחור את בלקין, קלנר, עידן. הם יכולים לבחור את מי שזה 

 4 את דעתי. מר ואליציוני. אני אום קהסכ

 5  אופוזיציה.  אוהאבל  ייזר:גב' דברת ו

 6בל את א מקום, אני יקת ממללהיו רחא והשימבמידה והם יבחרו    מר ירון גדות: 

 7במידה  ?זה במידה ולא יבחרו מישהו אחר להיות ממלא מקום. חבר'ה אפשר

 8להיות  עדהוהם לא בוחרים לא מישהו מהחופשית ולא מישהו אחר מהוו

 9 י יציע להם את ההצעה הזאת. אנ ממלא מקום,

 10  לא הבנתי את הסנקציה    מר גיא קלנר:

 11מלא מקום. או מחוץ לוועדה לבחור לעצמו מ צריך אני אומר שצחי   מר ירון גדות: 

 12או מתוך הוועדה. זה הסכם קואליציוני. זה שלהם, זה שייך להם. הסכם 

 13ו, אני אקח קדמוני. במידה ולא יתיציקואליציוני לא תקין אבל הסכם קואל

 14 את ההצעה. 

 15 מזמן לא הסכמנו כך.  עידן למדן:  עו"ד

 16 ים מתחדשת. ברית האח   מר גיא קלנר:

 17. אבל אני מסכימה ואני מורה לוועדה ..תימוקמהי מורה לוועדה אנ דברת וייזר:גב' 

 18  ?המקומית להתכנס ולבחור מתוכם. עכשיו מי בעד

 19  . נו עוד רוצים לדבראנחרגע.    מר גיא קלנר:

 20ב אפרופו ההצעה שהצעתי קודם, בעניין של צחי שזה אבל אני חוש :לב-מר רמי בר

 21ב ולהחליט כמו ילדים ה צריכה להתיישאליציבדיוק הדברים בישיבת קו

 22 גדולים. 

 23כשאת תתנהגי אלי כמו בוגר  ?נכון. אתה יודע מה הבן שלי אומר לי גב' דברת וייזר:

 24  בחזרה.  נהגוילד גדול אז את

 25 ?תנהגתי כבוגררגע. אז אני עכשיו לא ה :לב-ברמר רמי 

 26ובשקיפות. אחד כבוד לא דיברתי אליך. שאנשים ילמדו להתנהג ב גב' דברת וייזר:

 27  עם השני. 

 28 זה בדיוק הנושאים שאנחנו צריכים לסגור.  :לב-מר רמי בר
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 1  אז יחס גורר יחס.  גב' דברת וייזר:

 2 חנו בקואליציה. אנ בשביל זה :לב-מר רמי בר

 3 משנה ועדת תכנון ובנייה להתכנס ולבחור. מורים לוועדת  דברת וייזר:ב' ג

 4  אבל  אמיתיאין לזה תוקף    מר אבי גרובר:

 5 רגע. דברת אבל אני אמרתי שאני בעד.    גדות:  מר ירון

 6  רגע, אבל ההצעה כפי שהיא כרגע היא לא תקינה.    מר גיא קלנר:

 7 א תקינה. ה ללא. היא תקינה. מ לא. גב' דברת וייזר:

 8לא בלשונה כפי שהיא נוסחה וזה. היא לא תקינה. היא צריכה      מר גיא קלנר:

 9  לעבור. 

 10 לעשות שינוי יהיה    גדות: ירון מר 

 11  אבל נתתי לצחי את זכות הדיבור.    מר אבי גרובר:

 12 הפורום הוא לא מתאים.  : בל רב ימרמר 

 13 פורום.  וחראתה לא ב   מר גיא קלנר:

 14 כי  ?ון לעקוץ אותיאני מבין  שזה זה ניסי ב:שריד"ר צחי 

 15 לא. למה.  גב' דברת וייזר:

 16 ?עה בחינוךתי הצבגלל שהגש ד"ר צחי שריב:

 17לא הורדתי אותה,  ינאולא חס וחלילה. אתה רואה שהורדת אותה.  ב' דברת וייזר:ג

 18משנה  עדתמה זה אומר שאין קשר. כשאני דואגת מאוד על תקינות של ו

 19. םש תבשל ךממ ענמיש איזה ניגוד עניינים ךללא יהיה  ילההיתרים. שחל

 20  והוועדה לא תוכל להתכנס. 

 21 לא נכון צחי רצה.  מר רביד פלד:

 22 תגישי כל חודש הצעה לתכנון ובנייה. שמעכשיו  יל תבתכ ריב:ד"ר צחי ש

 23לעשות איתך לי נכון. זה מתחיל לעניין התחום הזה. אני חושבת או גב' דברת וייזר:

 24התחיל זה כל כך מעניין אותך תחום החינוך, שאני רוצה פשוט לכי ברטר. 

 25  להתעניין בתחום הזה. אז יש לי קלסר עם  הצעות של תכנון ובנייה. 

 26 ולה. מע : וני בלקיןמר ר

 27 מעולה. יופי, אני שמחה לשמוע.  גב' דברת וייזר:

 28יבות יש ד בערך שלושים וששעו יש ישיבת מועצה כל חודש. יש לנו ד"ר צחי שריב:
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 1ההצעה הזאת אחד כאלה עד סוף הקדנציה. מבקש למספר בפרוטוקול את 

 2עות שו הצמתוך שלושים ושש. ונעקוב אחרי זה. ואני מברך את זה שיוג

 3 ון ובנייה. כל מי שיכול לשפר, או להציע הצעה טובה אני בעד. בתחום התכנ

 4שלושה לפני. ים בהפתעה. יומי ?ווןמתכמבלי להתייעץ איתך אתה  גב' דברת וייזר:

 5 או קי. 

 6 ביקשת נדמה שיתנו לך לדבר ושזה היה צריך. עד לפני רגע את    מר גיא קלנר:

 7 ה לפני. ושלחתי לך את זאיתך אני התייעצתי  ד"ר צחי שריב:

 8זה באמת הרים לי בשלושים ואחד באוגוסט כי לא היה שום קרייסס  גב' דברת וייזר:

 9 גוסט, זה סתם עוד יום. באוה זה שלושים ואחד . מבמערכת החינוך

 10התקשרה אלייך. ועברה איתך על  י'צאב םגו. תינעלא  אני יודע, אבל ד"ר צחי שריב:

 11 ת. ולא הגבלמטה.  לה עדההצעה והסבירה לך אותה מלמע

 12 אני לא יגיב.  גב' דברת וייזר:

 13אל אותך כל אש בסדר. אבל אני מעודד אותך להגיש כל חודש אני ד"ר צחי שריב:

 14 הצעה שלך החודש בתחום תכנון ובנייה. ה החודש מ

 15  א תצטרך לשאול. ל האת גב' דברת וייזר:

 16 מ. לך מ"אני לא מבין למה אתה לא רוצה שיהיה    מר ירון גדות: 

 17 כן. לא מבינה את ההתעקשות.  ייזר:גב' דברת ו

 18  זה לא נכון. כי אתה לא מבין את זה,  ד"ר צחי שריב:

 19 ?ןזה לא נכו   דות: ן גמר ירו

 20 לא. אתה המצאת את זה כי  ד"ר צחי שריב:

 21  ?מה. אז היועץ המשפטי הוא טועה אז גב' דברת וייזר:

 22 ?בענייןי תאטבהת אני פעםשהו. שכאילו מישהו לא רוצה מ ד"ר צחי שריב:

 23 היועץ המשפטי כתב בעשרים ותשע לשישי ואתה סירבת.  גב' דברת וייזר:

 24 ירבתי? ך סאי ד"ר צחי שריב:

 25 סירבת, אני יודעת שסירבת.  זר:וייגב' דברת 

 26 מר מיכאל לענבל לפני רגע. תיזכרי מה א ד"ר צחי שריב:

 27אמרת לו  בת לאבי גרובר,? סיראה. לא סירבת ?מה זאת אומרת גב' דברת וייזר:

 28שאתה לא תעשה את זה בגלל משפט שהוא כתב שם. הוא כתב שם משפט 
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 1מחלוקת שהייתה ר הויצאת מהישיבה לאולץ שבגלל שבישיבה האחרונה נא

 2בגלל משפט הזה אמרת או  לך עם מר קורצקי, לא התקיימה הוועדה. אז רק

 3 לא אמרת? שבגלל המשפט שהוא הוסיף ..חוות דעת. 

 4 לא הייתה לי שום מחלוקת עם אבי. ה כן התקיימה. והישיב חי שריב:ד"ר צ

 5מרת וא בעשרים ותשע לשישיה. אמרת אז עובדה שלא קיימת את ז גב' דברת וייזר:

 6 שבגלל המשפט הזה אתה לא מוכן. 

 7 בי אם אפשר לבדוק שאני אוכל לדבר רצוף. עכשיו א ד"ר צחי שריב:

 8 כן. כן.    מר אבי גרובר:

 9לך. אז קודם כל אם את רוצה להרגיז אותי זו לא הדרך. אני מודה  ריב:צחי שד"ר 

 10ני מב של כמה אנשים אולי ן יכול לתת לך טלפואני  .זגרתמ אל ינא כי ככה

 11 להרגיז אותי יתנו לך טריקים.  איך משפחתי שיודעים בדיוק 

 12 להרגיז אותך.  ממש זה לא מעניין אותי  וייזר:גב' דברת 

 13מקום. ליושב ראש וגם את זה אני השרון יש ממלא ברמת לכל וועדה  ד"ר צחי שריב:

 14רוני נהיה ממלא ם. לא מכיר, אני לא זוכר שבמועצת העיר מינינו ממלא מקו

 15  שלך בתוך יושב ראש ועדת ביקורת. ום מק

 16 ן. יא : מר רוני בלקין

 17 ן. לא יודע. אני לא מכיר. יא ד"ר צחי שריב:

 18 מה קשור ועדה צחי, צחי.  מר יעקב קורצקי:

 19 ?קשור ועדת ביקורת לוועדת מכרזים, לוועדת משנה. מה  ברת וייזר:גב' ד

 20 ש ממלא מקום. ת יבכל ועדה רציני מר יעקב קורצקי:

 21 בוועדות רציניות יש.  רת וייזר:דב גב'

 22 ומר שלא. אני לא אומר שלא, אני לא א ד"ר צחי שריב:

 23 זה מינהל תקין ככה צריך להיות.  מר יעקב קורצקי:

 24ואני לא אומר לא כך צריך להיות. אני רק אומר י לא אומר שלא אנ ב:ד"ר צחי שרי

 25  ממלאי מקום האלה. את שמה שדוברת אמרה שמועצת העיר מינתה

 26 אישרנו אותם.  ב' דברת וייזר:ג

 27 כר. אישרנו אותם את זה אני לא זו ד"ר צחי שריב:

 28 בטח שכן. את רמי אישרנו כמ"מ שלי ביו"ר מכרזים.  גב' דברת וייזר:
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 1 .הדעו לכא באבל ל חי שריב:ד"ר צ

 2  ואישרתם אותי בוועדות החשובות שמתכנסות ושומרות על גב' דברת וייזר:

 3 שי הייריעב כתבת שבכל הוועדותה שכתוב בהצעה שהגשת. א מזה ל "ר צחי שריב:ד

 4  .םוקמ יאלממ

 5 ה שבוועדות החשובות. אז אני מחדדת את ז גב' דברת וייזר:

 6  .יש ממלא מקוםשבכל הוועדות בעירייה  ד"ר צחי שריב:

 7 כי אני לא נוטה כמו ירון....אחד לאחד.  ' דברת וייזר:גב

 8גם המשנה לתכנון ובנייה.  עדות. גם ועדתה וני יושב ראש של כמא :ד"ר צחי שריב

 9לא ות. בוועדת המשנה הזאת גם אין לי ממאועדת המשנה לתמיכות והקצ

 10הדבר הזה זה רק דוגמא אישית.  במועצת העיר אף פעם  מקום. ולא עלה 

 11דה הזאת החשובה של ועדת משנה לתכנון ובנייה את אומרת לווע ל לכןאב

 12 ממלא מקום. יה חשוב שיה

 13 ניגודי עניין...בעיקר למי שיש הרבה  וייזר: ברתגב' ד

 14נון ובנייה היא שמח מאוד שאת מכירה בכך שוועדת המשנה לתכ ד"ר צחי שריב:

 15 ועדה חשובה ורגישה. 

 16 נכון.  גב' דברת וייזר:

 17וגם עסוקה למיטב ידיעתי זאת הוועדה יא באמת חשובה ה יב:ד"ר צחי שר

 18ה. יותר אפילו ממועצת נצימים מאז תחילת הקדפע שהתכנסה הכי הרבה

 19העיר. הישיבות שלה ארוכות, מקצועיות ומורכבות. בעשרות ישיבות נדונו 

 20אני לא החמצתי אף אחת מהן. אבל אני רוצה להגיד שיש ם. מאות נושאי

 21נון ובנייה. זאת הוועדה מנה. בתחום התכובה מועדה אחת יותר חש

 22ראש  יושב  אשה וברים שבעה עשר איש. חברהמקומית לתכנון ובנייה. שבה 

 23 יושב ראש. על זה. ל םוקמ אלממ הנומ אל םלועמ העיר. גם לו

 24 ממלא מקום.  מר יעקב קורצקי:

 25 קום. ממלא מ גב' דברת וייזר:

 26 ממלא מקום סליחה.  ד"ר צחי שריב:

 27 שהו אחר. מלא מקום. זה מיש מ בגלל שלראש עיר גב' דברת וייזר:

 28משהו אחר. דוברת את הולכת להביא  לא ה לא משהו אחר. זה. זלא ד"ר צחי שריב:
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 1שלושים ושש הצעות לחוק לתכנון ובנייה אני מציע לך לפני שאת עושה את 

 2  ובנייה זה תקראי את חוקי תכנון 

 3 לא. אבל אם אתה נעדר, או חולה חלילה. צחי.  גב' דברת וייזר:

 4 . תלמדי משהו. תקשיבי י שריב:"ר צחד

 5ככה. אל תגיד לי תלמדי משהו. תחזור בך. אל  דברכן. לא, לא אל ת :יזרגב' דברת וי

 6תזלזל. לא דיברתי אליך בחוצפה. אני לא דיברתי אליך בחוצפה. אל תדבר 

 7 ם לא אני יעלה את ..משהו. אלי בחוצפה. א

 8 זה לא חוצפה ..לדבר.  ד"ר צחי שריב:

 9תלמדי משהו. אני לי תי לך תלמד משהו, ואל תגיד אני לא אמר זר:ת וייגב' דבר

 10 י המון. מדתל

 11 דברים לא נכונים.  םע יתוא תעטוק תא לבא ד"ר צחי שריב:

 12אז אני אגיד עכשיו משהו שלא רציתי להגיד בגלל תגובתך. כיבדתי  גב' דברת וייזר:

 13ותך, אז עכשיו אני כן אגיד. יש לך טופס ניגוד עניינים עצום שלא מבייש א

 14  .נדל"ן ף אישא

 15 .פשעזה לא זה לא פשע.  : ני בלקיןמר רו

 16  בגלל טופס ניגוד העניינים שלך הוא עצום   גב' דברת וייזר:

 17  ?מה הבעיה :גב' בת שבע אלקובי

 18עלול להיתקל בהמון נושאים  אתהעלול, הוא לא צריך עזרה,  אתה   גב' דברת וייזר:

 19 השתתף בהם. וכל לנדל"ן שלא ת .....שלא תוכל לדון בהם. והמון 

 20   לא חברה. שזהאבל הוא הסכים  : קיןרוני בל מר

 21 הבן שלו צחי אומר  דוברת, : מר רוני בלקין

 22ציין את ניגודי  ובהמשך לחוות הדעת של היועץ המשפטי שהוא  גב' דברת וייזר:

 23 ניגודי עניינים שלך, אתה צריך שיהיה לך מ"מ נקודה.  שלאורהעניין והחליט 

 24 ה. אז אין בעיה. בעיאז אין  ל אם זה לא קרהאב  :מר אבי גרובר

 25ולא רציתי להגיד את זה ואתה מושך אותי בלשוני כי אתה מתחכם  דברת וייזר: גב'

 26ואתה יהיר ואתה כל הזמן מנסה להתחכם. צחי, אתה לא מורם מעל, ואתה 

 27נה פה מאף אחד, ואפשר שיהיה לך מ"מ. אתה לא שונה מאף אחד כאן לא שו

 28שהו. ו מילה חולה או קרה לחל אם הוא. ראש עיר יש מ"מגם ל בחדר הזה.
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 1או שאין לו מסוגלות, או שהוא בחופשה. יש לו מ"מ אפילו לראש עיר 

 2 תתפלא. 

 3 אין לו. ליושב ראש הוועדה.  ד"ר צחי שריב:

 4 שונה מראש העיר. אתה לא  גב' דברת וייזר:

 5 המקומית אין ממלא מקום.  ד"ר צחי שריב:

 6 ועדה מקומית. אש ליושב ר וא נמנה גם מ"מב דן:עידן למ עו"ד 

 7אני לא מתכוננת להתווכח. טוב אני. אתה יודע מה תדבר. אני בצד  רת וייזר:דב גב'

 8 אני בסדר. 

 9 את לא מקשיבה את רק מתווכחת.  ד"ר צחי שריב:

 10לא. כי אתה אומר דברים לא נכונים ואל תדבר אלי בצורה יהירה  גב' דברת וייזר:

 11. עליחרים פה בחדר. לא ם אעל חברי ול לעשות את זהתה יכומתנשאת. א

 12  תודה. 

 13 או קי בסדר.  : מר רוני בלקין

 14אני חוזר לראש העיר מעולם לא מונה ממלא מקום ביושבו כיושב  ד"ר צחי שריב:

 15 ה. ראש ועדה המקומית לתכנון ובניי

 16  אין לו ניגוד עניינים. אין לו שום נכס.  גב' דברת וייזר:

 17 בחינתך. ר מה. תעלה את זה לסדמשנמה זה  אז תעלה לסדר.   פלד:מר רביד 

 18  בדיוק. מה הבעיה לעלות את זה לסדר.  גב' דברת וייזר:

 19תעשה הצעה.  בוא נסיים עם זה צחי קדימה. אחד עשרה בלילה,    מר רביד פלד:

 20 ים. רוצים לסי

 21 אבל אפשר לדעת מה מיכה פה אמר.  עידן למדן: עו"ד 

 22 . הוא כתב הקראתיכן.  גב' דברת וייזר:

 23מי שממנה את הממלא מקום של יושב הראש ועדת ר שמיכה אמ   גרובר: אבימר 

 24המשנה זה הוועדה המקומית. הוא אמר הדבר היחידי שאתם יכולים לעשות 

 25מיכאל להיות ממלא מקום. זה  זה להנחות את הוועדה המקומית למנות את

 26  הדבר היחידי. זה נוסח ההחלטה שאפשר להוציא.

 27  ?נה לא יכולה לבחורהמשוועדת  עידן למדן: ד עו"

 28 לא. ועדה מקומית בוחרת.    מר אבי גרובר:
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 1 לא. לא. ועדה מקומית.   גב' דברת וייזר:

 2ה שלכם. עדיף מה הבעי ?עידן גם אתה עכשיו ?אני לא יכול להתייחס ד"ר צחי שריב:

 3ממלא  ין להלכם שאני פה, אחרת אני יגיע לשם זה לא יגמר. ועדת המשנה א

 4ני רוצה להגיד שאם מסיבה ל אלא נבחר אף פעם אבש. שב הראמקום ליו

 5שברתי את   ,תורצבנבמסוימת הוועדה לא יכולה לדון בהעדרי בנושא כי אני 

 6ה. קרה מעט מאוד הרגל כמו נטע, או יש לי ניגוד עניינים או מה שזה לא יהי

 7שלא שניים, שלושה מקרים  ילואמאות הנושאים שדנו בהם היו בפעמים 

 8 ום עבודה של אשתי. מק ת של השכן שלי, אובי כולתי לדון.י

 9 ואז מיכה ניהל את זה.  גב' דברת וייזר:

 10 ?נימוס וכבוד ןיגפהל ךלמה את קוטעת אותי. זה הדרך של ד"ר צחי שריב:

 11זה הדדי. אנחנו בערבות הדדית. בסימן חודש גם אתה קטעת אותי,  גב' דברת וייזר:

 12 אלול. 

 13גמור אותו. לשבש כל ל תתל ון ולאעיטוכל  קו ע כללקטו יש מגמה ד"ר צחי שריב:

 14 דיון, אני לא מבין אתכם. זה לא מסובך. אני מנסה. 

 15 אני לא מבינה למה אתה כל כך מתנגד לזה. מה החשש צחי.  גב' דברת וייזר:

 16 יע לזה. תנו לו להג   מר אבי גרובר:

 17  אז אתה בעד.  גב' דברת וייזר:

 18 הוא עצבני.  : מר רוני בלקין

 19בבקשה. בבקשה צחי. צחי אתה יכול פשוט לדבר, אתה בר לו לדתני    רובר:ג יר אבמ

 20לא חייב להגיב על כל הערה. תגיד מה שיש לך, תאמין לי מקשיבים לך 

 21 שומעים אותך. 

 22ון בנושא מסוים, עדיין לא קרה אסון. אם ועדת המשנה לא יכולה לד ד"ר צחי שריב:

 23לעלות שר ו. אפיכולה לדון בת ימקומכי הוועדה המקומית. מליאת הוועדה ה

 24 תא ארקת...שפרטי רועיש הל ריבסמ התאאותו למעלה. ובכל נושא. עכשיו 

 25 חוק התכנון ובנייה. 

 26מכירה מעולה את חוק תכנון ובנייה ותפסיק לזלזל בי. אני לא  גב' דברת וייזר:

 27  מזלזלת בך. 

 28 ההצעה שלך היא לא לכבודך.   ריב:ד"ר צחי ש
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 1 . הבינממכעיסה אותך אני יא ה גב' דברת וייזר:

 2 ממש לא.  ב:ד"ר צחי שרי

 3 ולך לא יכול להיות מ"מ, אין מי שיחליף אותך.  םכי אתה מורם מע גב' דברת וייזר:

 4צחי זה שני דברים אם רוצים להיות אמיתיים. שני הדברים יכולים    מר אבי גרובר:

 5 מ"מ בוועדה  ךלבמקביל. יכול להיות לקרות 

 6 . רורב ד"ר צחי שריב:

 7ם שבהם יש לך ניגוד עניינים זה יכול לוועדה ת משנה ובנושאיוועדב   מר אבי גרובר:

 8 המקומית. 

 9 נכון.  גב' דברת וייזר:

 10 זה מה שאני מנסה להסביר. את מה שאני רוצה להסביר.  ד"ר צחי שריב:

 11ה ולים לבוא במקביל. אני ואתה אני כיושב ראש הוועדזה שני דברים שיכ  מר אבי גרובר:

 12  את זה או לא לעלות את זה.   אני יכול לעלותנים יניומר יש לי ניגוד עא

 13אני מבינה את זה מצוין. אתה בעד שיהיה לך מ"מ או שאתה מתעקש  גב' דברת וייזר:

 14כי אתה אמרת שכשמיכה כתב בעשרים ותשע ביוני, אתה  ?שלא יהיה לך

 15 . א. כשאני יודעת שאמרת לאלא אמרת למעולם 

 16ו. לא בקטע של לקטוע ד פה שנייה משהלהגי יבדרך אגב. אני חי   ר:מר אבי גרוב

 17אותך או זה. אני יודע איך הדברים עבדו בקדנציה הקודמת. הרבה מאוד 

 18נושאים, גם הרבה יותר קטנים, היו עדיין נדונים בוועדה המקומית, ואני 

 19ם נושאים שהם חצי אפילו חצי מדיניות, הרבה משחרר לוועדת המשנה ג

 20אתה אומר שהוועדה  יורדים פעם. אזהיו שמ רדים לוועדת המשנהיו דברים

 21אם הייתי נורא בקטע של אגו. הייתי מושך הרבה יותר דברים יושבת המון. 

 22למעלה לוועדה המקומית. אני חושב שוועדת משנה עובדת מאוד קשה, 

 23אני חושב שבאמת הדיונים אצלכם, הרמה ואתם עושים שם המון עבודה ו

 24 כם,  אצלשל הדיונים 

 25 החשובות. מרתי ועדה אחת א  :ריזגב' דברת וי

 26הירידה לפרטים, התוצאה גם של הרבה מאוד תוכניות שעשיתם שם עבודה     מר אבי גרובר:

 27והשבחתם אותה. אני מרגיש מספיק בטוח להוריד הרבה מאוד נושאים 

 28ו עוד שש דקות עד שהתחלנו התחלנו בשבע ועשרה. לוועדת המשנה. יש כאיל



 י"ז אלול תש"פ 6.9.2020מליאה  מן  המניין  מיום  מישיבת   20פרטיכל מס' 

 

 

 120 

 1  דקות. ך, יש עוד חמש הארילר ארבע שעות אני אמורי אח

 2 אני מזכיר לכם שאני תמיד ..להם.  :לב-מר רמי בר

 3 לא עזוב.  גב' דברת וייזר:

 4  הלכת כבר.    מר אבי גרובר:

 5 מאחר והתחלתם בשש ועשרה.  :לב-מר רמי בר

 6 זה.  את אים נורא קטנים אז אין לך מה. היה חשוב לי להגידיש נוש   מר אבי גרובר:

 7זאת או אחרת לא יכול להיות נידון בוועדת ש נושא מסיבה כאם י ב:ד"ר צחי שרי

 8המשנה בגללי, הוא עולה לוועדה למעלה...לא קרה כלום. לעומת זאת אם יש 

 9היות נושא שמסיבה זו או אחרת אתה לא יכול לדון בו אבי, אין פתרון יכול ל

 10ה ייה יות שאתה בטוח שלאלה ניגודי עניינים מאדם אחר. יכול פחות שיש לך

 11 כל ועדה צריך להיות ממלא מקום, פעם. אבל אם ל אף

 12לא. אני יכול להוריד אותו לועדת משנה. ועדת משנה יכולה לדון    מר אבי גרובר:

 13 עליו. 

 14 ,לוכי אל ינאש ללואם זה עלה למעלה בג ?לא. אם זה נושא מדיניות ד"ר צחי שריב:

 15 ד לךיעניין רציתי להגחשוב. ולגופו של  חותאז גם לך צריך להיות. זה לא פ

 16  משהו.  

 17  צריך ממלא מקום לוועדה הגדולה.    רון גדות: מר י

 18 אבי. אני מציע כמו שהצעתי בהצעה של צחי.  :לב-מר רמי בר

 19גם  שמיכאל יהיה צחי אין לי בעיה שהוא גם יהיה ממלא מקום שלי.   מר אבי גרובר:

 20  ממלא מקום שלי.

 21יום תכנון יהיה מ"מ שלו בגם  אנות לעצמו גם. הוהנה. אבי מוכן למ זר:גב' דברת ויי

 22 מעולה, אפשר להצביע. ובנייה. 

 23אין לי בעיה עם כל רעיון שיעלה לדיון בפורום הנכון. אבל מה  ד"ר צחי שריב:

 24 שרציתי להגיד שאם 

 25 בפורום הנכון. ..מפתח  מר יעקב קורצקי:

 26ות שבאותה ישיבה י, עדיין יכול להיפשרממלא מקום הוא פתרון א צחי שריב: ד"ר

 27היות גם ממלא מקום שלי איננו, או נעדר, קורה מידי למשל לא יכול לאני ש

 28שבעה חברים. הפתרון שיותר  שי הבישי לכב אלפעם שאנשים לא באים. .
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 1מתאים, הוא הפתרון שמקובל ושכיח זה שבהעדרי, או בהעדרו של אבי 

 2יקיים  את הדיון. רים הנוכחים והוא החבתבחר יושב ראש זמני מבין הוועדה 

 3 המשנה עד היום, במקרים הבודדים שבהם.  לפיו נהגה ועדתון שנזה המנג

 4 מיכה אי אפשר, הנה, יש פה יועץ משפטי. אי אפשר.  גב' דברת וייזר:

 5 אני כתבתי על זה.  עו"ד מיכה בלום:

 6 . יפה הוא ענה על זה  גב' דברת וייזר:

 7 ?אותיאבל למה את קוטעת ה. רק שניי ד"ר צחי שריב:

 8 אז למה עכשיו. הוא כותב. הוא ענה על זה לל שגב גב' דברת וייזר:

 9 צחי בבקשה.    מר אבי גרובר:

 10אני מדבר הוא לא כותב לי כלום. אז ככה הוועדה  ?הוא כותב לי ךיא ד"ר צחי שריב:

 11עושים, זה מנגנון שמקובל. נהגה. זה מה שלמשל במינוי של דירקטוריונים 

 12אותו  יעבוד זה לכלולהוא שי לכלול את המנגנון הזה מה שצריך לעשות כדכל 

 13במסמך סדרי עבודתה של הוועדה המקומית ושל ועדת המשנה להכיל אותו 

 14גם על ועדת המשנה, ולא חייבים ממלא מקום קבוע. יכול להיות ממלא 

 15להיות. נקודה אחרונה,  מקום אד הוק במקרים הבודדים שדבר כזה יכול

 16מה לעשות. אבל  מה שהיא תרצה בנושא הזה העיר יכולה להחליטצת מוע

 17פקודת דה המקומית פועלת מכוח חוק התכנון והבנייה לא מכוח הווע

 18העיריות, ולא מועצת העיר מינתה אותי כיושב ראש ועדת המשנה, ולא 

 19כל זה עשתה מועצת העיר זאת שתקבע מי יהיה המחליף לוועדת המשנה. זה 

 20מה,  דבר הזה אם אתם רוצים אואפשר להצביע על ה לכןועדה מקומית. ו

 21 עות. אבל זה חסר משמ

 22 לא. חס וחלילה, אנחנו לא הולכים נגד  גב' דברת וייזר:

 23 ועדה מקומית היא זאת צריכה לדון בהם.  ד"ר צחי שריב:

 24תכנון ובנייה  נכון. אנחנו מקבלים הצהרה  דקלרטיבית אבל ועדת גב' דברת וייזר:

 25 ה אני רוצה דקלרציה. פטית שתמנה. אבל פהמשהיא הסמכות 

 26 ?ה של מהדקלרצי   קלנר:גיא  מר

 27 דקלרציה של זה שאנחנו כמועצת עיר.  גב' דברת וייזר:

 28 ?של שם   מר גיא קלנר:
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 1 לא.  אני אסביר. רגע, אבל גיא יודע לשאול שאלות.  גב' דברת וייזר:

 2 את זה לסדר היום. יף ראש ועדת תכנון ובנייה ולהוסיושב  עידן למדן: עו"ד 

 3אני עוד פעם חוזרת, אני דורשת שתהיה א תתקנו אותי ותם לאלא.  גב' דברת וייזר:

 4   פה דקלרציה, שמועצת העיר. 

 5 שם.  :גב' בת שבע אלקובי

 6 מבקשת מוועדת תכנון ובנייה למנות מ"מ.  שבעצם גב' דברת וייזר:

 7 לא ההצעה. זה  עידן למדן: עו"ד 

 8שאל שאלה הוא  הוא ,י. אני בניגוד לירוןני אומרת לה תקשיבז אא  גב' דברת וייזר:

 9 לא צריך עזרה. הוא ילד גדול אני מנסה לענות לו. זה הכול ובאותה הזדמנות 

 10  פה אחד.  ?מי בעד להאריך את הישיבה   מר אבי גרובר:

 11 לא. אני לא.  :לב-מר רמי בר

 12 .ימרמ ץוח םלוכ    מר אבי גרובר:

 13"מ מאפילו הוא אמר שהוא מוכן למנות לו ה הזדמנות גם אבי אותוב דברת וייזר: גב'

 14 אותה הזדמנות. תכנון ובנייה בל

 15את מבקשת שמועצת העיר רגע, שנייה  ?לא. אבל מה את מבקשת   מר גיא קלנר:

 16דוברת. את מבקשת שמועצת העיר תנחה את הוועדה לתכנון ובניין לבחור 

 17 ?מ"מ או את קובעת את שמו

 18נה , תמלל. אבל אם הוועדה לא תמנה את מיכאני ממליצה על מיכאא :גב' דברת וייזר

 19   ?בקשה. מה זאת אומרתמישהו אחר ב

 20 תורידי את השם כי אני לא יכולה לקבוע שם.  :גב' בת שבע אלקובי

 21  רגע, אז תורידי את השם.   מר אבי גרובר:

 22    ?םבוועדת המשנה אנחנו נקבע את הש מר יעקב קורצקי:

 23 קבוע. את לא יכולה ל :בילקוגב' בת שבע א

 24 קומית. ה המדלא. בווע   מר אבי גרובר:

 25 בוועדה המקומית יבחרו את השם.  ב קורצקי:מר יעק

 26 אני אפנה לדרג המקצועי שאני כל כך מכבדת אותו.  גב' דברת וייזר:

 27 אין בעיה. בסדר.  מר יעקב קורצקי:

 28    ?צריכהני בוע את השם, או שאאני יכולה עכשיו לק גב' דברת וייזר:
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 1 לא.  :שבע אלקוביגב' בת 

 2ני שואלת את מיכה. בואי ניתן לו את המקום אני לא מבינה אמה  :גב' דברת וייזר

 3שלו. אני יכולה עכשיו כבר להגיד לוועדה המקומית, בעצם להחליט 

 4מנה את מיכאל או שאנחנו צריכים שהוועדה שהוועדה המקומית ת

 5 ?וכההמקומית תבחר מת

 6ת. להיו המקומית תבחר מתוכה. היא צריכה את צריכה שהוועדה ום:עו"ד מיכה בל

 7לה להגיד, שאת כן יכולה לקיים את הוועדה המקומית להתכנס רגע, את יכו

 8  כסעיף ראשון. יומה את זה על סדר ולשים 

 9 מעולה. אז אני.  גב' דברת וייזר:

 10    בלי שם.   מר גיא קלנר:

 11  אז תורידי את השם. :גב' בת שבע אלקובי

 12ותו ולפיכך דת אבדרג המקצועי ומכה תייחנהלאני נצמדת  אז ב' דברת וייזר:ג

 13תת את המלצתו של מיכה לכנס את הוועדה המקומית ולקבוע את זה מאמ

 14 כנושא מספר אחד בסדר היום והוועדה תבחר. 

 15ותגיד מהנדסת העיר שאני רודף אחריהם כבר יעיד ראש העיר  ד"ר צחי שריב:

 16  ה המקומית. סדר היום של הוועדעל ת לשים את זה שבועו

 17 מקום.  ממלא אז מי   מר ירון גדות: 

 18 אתם לא מדברים על אותו דבר.    קלנר: מר גיא

 19 מעולה מי בעד?  גב' דברת וייזר:

 20 מי בעד זה המשפט שלי.    מר אבי גרובר:

 21דברים על היא מדברת על מינוי. אתה מדבר על סדרי ועדה. אתם מ   מר גיא קלנר:

 22  ים אחרים. דברשני 

 23 נכון. נכון.    ון גדות: מר יר

 24סדר. טוב, צריך עוד ועדה מקומית אבל בלי שם, בלי טוב כשאמרנו ב   ר:במר אבי גרו

 25 שם. 

 26 בלי שם. כמו שמיכה אמר.  גב' דברת וייזר:

 27  מי בעד?    מר אבי גרובר:

 28  שם.לא יגידו את היש גם שש עשרה מתוך שבע עשרה. למה ש   מר ירון גדות: 
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 1  לא. הוא אומר שהוא לא יכול שם.  גב' דברת וייזר:

 2 ועץ המשפטי. אומר הי :לב-בררמי  מר

 3 ?מי בעד. חבר'ה מי בעד.   מר אבי גרובר:

 4 זה לא ההצעה שעל סדר היום.  עידן למדן: עו"ד 

 5  בעד מה. ד"ר צחי שריב:

 6 מה שעכשיו מיכה אמר.  גב' דברת וייזר:

 7 מ"מ. לא קובעים פה את השם. ית יבוא מינוי של קומשבוועדה המ   מר אבי גרובר:

 8 מ"מ למי.  ריב:שד"ר צחי 

 9 לך כיו"ר משנה והיתרים.  דברת וייזר: גב'

 10 לך. זה מה שאני אומר. אתה לא מקשיב.    מר גיא קלנר:

 11 מה עם ראש העיר.  ד"ר צחי שריב:

 12הוא ה. ירצה הוא יעש מה זה קשור זה לא ההצעה שלי. אם הוא גב' דברת וייזר:

 13 יחליט. 

 14 יה. עאין לי באין לי בעיה גיא.    י גרובר:מר אב

 15 .םויה רדסיו"ר תכנון ובנייה קובע את  ר:גב' דברת וייז

 16 שיהיה לי מ"מ אין לי בעיה.    מר אבי גרובר:

 17 סדר היום. הוא קובע את  ד"ר צחי שריב:

 18 . ו לעצמונו אז אני לא יכולה לחייב אות גב' דברת וייזר:

 19 של ממלא מקום. מה קרה כל אחד. אין לי בעיה    ר:רובי גמר אב

 20 אני מצביעה ביעה. מרתי מה אני מצני אא גב' דברת וייזר:

 21אמיתי. אין לי בעיה שיהיה לי ממלא מקום. אם אני בניגוד עניינים    מר אבי גרובר:

 22או משהו, לא שאני יכול לראות איזה משהו עם הדירה של ההורים שלי 

 23ל להיות אבל אם יש לי ניגוד עניינים אז ניגוד עניינים יכוזה אי, 86בסוקולוב 

 24דיבר עליו לא יכול להיות שמשהו בעיר לא  תקיים. מה שצחיה להכהעיר צרי

 25 יתקיים כי לאבי גרובר ניגוד עניינים. אז יהיה לי ממלא מקום. 

 26טוויסט מסוים בהינתן קיבלה מכיוון שההצעה לסדר של דוברת    מר גיא קלנר:

 27י ומכיוון שהעיקרון שרלוונטי למשנה רלוונטי עת של היועץ המשפטהד וותח

 28ה יהיה ביחד. גם ממלא מקום למליאה וגם ה, אני מבקש שזמליאלגם 
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 1 למשנה. 

 2 קיבלת.    מר אבי גרובר:

 3 שהוא..מתנדב לעשות. לבד אבל הוא אמר  גב' דברת וייזר:

 4 קיבלת.    מר אבי גרובר:

 5 לא רוצה את זה. את שלא הוא אמר    מר גיא קלנר:

 6 בסדר. ממלא מקום.  ר יעקב קורצקי:מ

 7 . םה לסדר בלי לשי.הצע. ד"ר צחי שריב:

 8 בסעיף ראשון לסדר היום.   גב' דברת וייזר:

 9כמו שלא יהיה הבדל פה אם ההצעה ההיא עברה או לא עברה גם    מר אבי גרובר:

 10 הזה. אני יביא את זה בכל מקרה. 

 11 להיות אותו אדם. יב הוא לא חי   מר גיא קלנר:

 12 יה. וניברסאלי. שיהיה אהלא חייב להיות. אני הייתי מציע שי מר יעקב קורצקי:

 13מי בעד. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע,    מר אבי גרובר:

 14 עשר. מי נגד? אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש ומי נמנע? 

 15 אין נמנעים.  גב' דברת וייזר:

 16 וקי. כמה היה בעד? אין נמנעים? א   :ברומר אבי גר

 17 עשר.  גב' דברת וייזר:

 18 הצביע. אז מישהו לא    בר:ומר אבי גר

 19 לא כולם פה. זה בסדר.  גב' דברת וייזר:

 20 טוב. חבר'ה יש לנו פה כמה סעיפים ממש קטנים.    מר אבי גרובר:

 21 עופר ביי ומזל טוב שיהיה לך יום הולדת שמח.  גב' דברת וייזר:

 22 

 23 מ"מ יונימ םויה רדסל ןושאר ףיעסב הלעוי הבורקה תימוקמה הדעווה תבישיבה: טחלה

 24 .תימוקמה הדעוה ר"ויל מ"מ יונימו הינבו ןונכתל הנשמה תדעו ר"ויל

 25 התנגדו.  5חברי מועצה הצביעו בעד ההצעה.  10ולות. ברוב ק עברה עהצהה

 26 

 27 
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 1שעבר את  א.פרבית מתיכון אלון, מר רות של מורה לעת שיכ. אישור האר8

 2 70גיל 

 3 

 4אישור הארכת שירות של מורה לערבית מתיכון אלון מר  ,8סעיף    ר אבי גרובר:מ

 5 א.פ שעבר את גיל שבעים. 

 6 ים לערבית. אני בעד. אין מור גב' דברת וייזר:

 7 אין מורים לערבית מי בעד.    מר אבי גרובר:

 8 חסור רציני. נת ישראל ויש מבמדי גב' דברת וייזר:

 9  אפשר פה אחד?   בר:גרומר אבי 

 10 כן.  עידן למדן: עו"ד 

 11 פה אחד.    מר אבי גרובר:

 12 

 13 את גיל שבעים. ן אלון מר א.פ שעברשירות של מורה לערבית מתיכו הארכת הרשוא החלטה:

 14  .ביעו פה אחד בעדהצ חברי מועצה 11

 15 

 16 סוקולוב. ינס, בן חיים ות ריי. פתיחת תב"ר חדש עבור התחדשות עירונ9

 17 

 18יחת תב"ר חדש עבור התחדשות עירונית ריינס, בן , זה פת9סעיף    רובר:י גמר אב

 19 חיים וסוקולוב. עירית. 

 20 לא הבנתי מה זה אומר.  עידן למדן: עו"ד 

 21 זה סעיף בעייתי. לא. לא.    מר גיא קלנר:

 22 זה סעיף בעייתי. מה זה אומר.  עידן למדן: עו"ד 

 23  ?דםקו נים לוועדת כספיםתב"ר לא פו יב:י שרחד"ר צ

 24 לא. זה טכני. זה קיבלנו מאה אלף אנחנו    מר אבי גרובר:

 25  אושר בדיון שני לקבל החזר על. זה הכי פשוט בעולם.  אדר' עירית טלמור:

 26 לב. הלך. צחי נע   מר ירון גדות: 

 27 ?למה הוא יצא מר יעקב קורצקי:

 28חנו מקבלים אנ ריינס ובבן חיים.דשות עירונית בלהתח יש לנו תב"ר אדר' עירית טלמור:
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 1התחדשות עירונית. יש סעיף נפרד שהם להרשות מ םיפסכמה תשעים אחוז

 2שהם רוצים  ₪ביקשו לפתוח תב"ר נפרד עבורו, שהוא החזר של מאה אלף 

 3. הם לא רוצים להכניס .וניכז ובש ים למיון השנילתת לנו על הכנת המסמכ

 4רו לנו את חזינפרד כדי שהם יב"ר תאת זה לתב"ר הגדול, הם רוצים שנפתח 

 5 האלה.  ₪מאה האלף 

 6 ?אבל מה הבעיה   מר גיא קלנר:

 7 . נתבקשנו להציג את זה  אדר' עירית טלמור:

 8 ל פז כלכלה. להבנתי היה דוח כלכלי ש   מר אבי גרובר:

 9הרשות להתחדשות עירונית במיון השני מבקשת מחברות מסוימות  אדר' עירית טלמור:

 10עבורנו.  עבורו. פז כלכלה הכינומת ור הרשויות ומשלעב וחלהכין את הד

 11תשעים אחוז  ונל ונממי םה .זכינו, הצלחנו, קיבלנו את הכספים האלה

 12 ר"בתזה ב ינשה ןוימל מעלויות התכנון  של שתי התב"עות האלה. ההחזר

 13 אנחנו. כדי שיתנו לנו את הכסף  ₪נפרד. זה מאה אלף 

 14נהפוכו. סף הכם החזר ה עאני רוצה להגיד משפט על זה. אין בעי   מר גיא קלנר:

 15 כל. האני שמח שהם יחזירו לנו את מובן שכ

 16 עניין טכני ואנחנו שמחים  תמאב הז אדר' עירית טלמור:

 17אני אשמח שכל הדיון בנושא של התוכניות המאושרות של הרשות    מר גיא קלנר:

 18מתחמים שציינת. עירית יקירתי, לא. אני להתחדשות עירונית בנושא ה

 19התקציבי יוביל עולמי שהסעיף  שקפתהלא רוצה או אני מני מנסה לדבר. א

 20את המהות. כי בפעם האחרונה. עירית דיברנו על זה כי זה הגיע או לוועדת 

 21המשנה או לוועדה העליונה אני כבר לא זוכר, מסתבר שרצים קדימה עם 

 22יף תקציבי לתב"ר, ופתאום העגלה מושכת את כשאנחנו אישרנו סעתוכניות, 

 23לדעתי מי שירצה  אומר את זה פה,אני  . אז שיהיה ברור,ימההסוסים מקד

 24יצטרף אליה בפורום הרלוונטי. לא אישרנו עוד שום דבר, ברמה המהותית 

 25במתחמים האלה, שלא ייווצר הרושם כאילו לפעמים אנחנו קופצים שתי 

 26ישור התקציבי לתב"רים האלו מדרגות במכה אחת. שכתוצאה מהא

 27רוני להתקדם ר עקועסק הזה קיבל אישו הוהפעולה שמבוצעת גם עכשי

 28ימה. הוא לא. התכנון הזה של המתחמים. אנחנו לא יודעים מה יש שם. קד
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 1 איזה זכויות ניתנות שם. כמה העצמה יש שם. איזה יחסיות של פינוי בינוי. 

 2 מספר חלופות. ביקשנו מהוועדה שיהיו  עידן למדן: עו"ד 

 3ר תב"ר אז היא כבלך  ריש תוכנית כי אושום לא דובר על כלום. פתא   מר גיא קלנר:

 4 רצה. 

 5 עוד אין תוכנית. שנייה, שנייה.    מר אבי גרובר:

 6אין תוכנית. אנחנו לא יודעים עוד אף אחד  .ןוכנ אל שממ הז אדר' עירית טלמור:

 7ה בחוק מהדברים שדיברת עליהם. הייתה הכרזה להכנת תוכנית. קוראים לז

 8 תניעהניתן יהיה לזה להכנת תוכנית כדי שהכר 77,78תכנון ובנייה סעיפים 

 9לא את מספר הבניינים, לא  ,לא את הזכויות :ים בדיוק כמוךאנחנו לא יודע

 10איך נראית ולא כי עוד אין חלופות, עוד לא התחילו לתכנן. עוד לא, אפילו 

 11או חברים אנחנו את שיתוף הציבור המאוד ראשוני כדי להודיע לתושבים ר

 12נית אחת תוכ .אפילו זה לארוצים אתכם כשותפים.  חנו. אנעינתהל םיצור

 13על השולחן היום שאפשר לשאול ואנחנו נביא את זה לוועדה כולל  שמונחת

 14חלופות, כולל כל התהליך יש בשביל זה, הקציבו לנו שמונה חודשים לעשות 

 15 התחדשות עירונית. להרשות מאת זה 

 16 או קי. חשוב לי להבין.    מר גיא קלנר:

 17  .אחד? פה אחד בסדר. מי בעד? פה   ר:רובמר אבי ג

 18 

 19 11 ב.ס, בן חיים וסוקולופתיחת תב"ר חדש עבור התחדשות עירונית ריינ הרשוא חלטה:ה

 20 .חברי המועצה הצביעו פה אחד בעד

 21 

 22השם הקודם שאושר:  16.6.20. שינוי שם תב"ר שאושר במליאה בתאריך 10

 23החדש לאישור: שם בסמטת ורד והסבתם למעון שיקומי. השיפוץ גנ"י 

 24 טת הורדסמ – יום שיקומי הקמת מעון

 25 

 26השם  16.6.20סעיף הבא שינוי שם תב"ר שאושר במליאה בתאריך    י גרובר:מר אב

 27הקודם שאושר: שיפוץ גנ"י בסמטת ורד והסבתם למעון שיקומי. השם 

 28סביר את זה אד, אני סמטת הור –החדש לאישור: הקמת מעון יום שיקומי 
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 1 ?השם ם אתיור. למה משנאת מכירה את הסיפ ?ת זהר אמי הולך להסבי

 2 מודדים את המבנה.  :רומלט תיריע 'רדא

 3עלה הבניה. השיפוץ יצא תעשינו בדיקה כמה יעלה לנו השיפוץ וכמה    מר אבי גרובר:

 4ות . מאחר וכל ההבדל בין לשפץ את זה לבין לבנ2.9הבנייה מחדש עולה  2.8

 5זה יוצא  ו כדי לעמוד בכל הדבריםיהיכי הדרישות ש ₪מחדש זה מאה אלף 

 6באומדן, אז מהסיבה הזאת ואנחנו רוצים לקבל  מאה אלףל של לו הבדכו

 7 השתתפות של מפעל הפיס, נכון. אז כדי שנוכל. 

 8 יש.  אדר' עירית טלמור:

 9ת, התיאור יש השתתפות וזה. אבל כדי שנוכל לקבל את ההשתתפו   מר אבי גרובר:

 10פיע זה צריך להואם אתה הורס ובונה אז  יק.של התב"ר צריך להיות מדו

 11 "ר. ם התבבש

 12 ?זה יהיה על אותו גודל עידן למדן: "ד עו

 13לא. את אותו. בכל מקרה זה יהיה יותר גדול אבל אין ממ"ד אין זה    מר אבי גרובר:

 14פוץ אנחנו זה לא שבשיאבל בגדול אותה תוכנית שרוצים לעשות ככה וככה, 

 15ודע , אני לא ימאתיים וזה. אבל הבנתי שיםעושים מאה מטר ובבנייה עו

 16מטר. אני יודע שעשו הערכה של כדי שיהיה את אותו את ל הסנטיגיד עלה

 17, על התקשורתי עם כל מיני לקויות, כדי שנוכל 0-3מעון שיקומי זה גילאי 

 18לה. יש פה גם לעשות את המעון הזה, יש צריך לעמוד בשורה של דרישות וכא

 19ה וצא מאכל ההבדל יעשו את הבדיקה הכלכלית נו על הדבר הזה ופשוט הכי

 20 . ₪ אלף

 21 לא נשמע הגיוני שכל זה יוצא מאה אלף.  עידן למדן: "ד עו

 22 ₪ככה זה יצא. אני לא יודע להתווכח עם הזה. זה יצא מאה אלף    מר אבי גרובר:

 23 הבדל ולכן אני מביא את זה ככה. 

 24י ות כי המעון יום השיקומתכנמבחינת התושבים וההתנגדויות, וה דן:עידן למ עו"ד 

 25 . לבסוף מסתבר. קום אחרנן למר מתוכהיה במקו

 26 אתה יודע איפה זה סמטת הורד?    מר אבי גרובר:

 27 כן.  עידן למדן: עו"ד 

 28יש שם שני גנים. אבל שני הגנים האלה בזמנו אישרנו פה תב"ע    מר אבי גרובר:
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 1ם במילא לשפץ ו של הדבר הזה וזה קודם, לא קודם, רצינשמאחדת אותם וכ

 2 צריך לשפץ אותם. ל מקרה ים בכן ממ"דהאלה כי איאת הגנים 

 3לכן אני שואל. כי אני רוצה לדעת שהדבר הזה כרגע לא פוגע במבנה  עידן למדן: עו"ד 

 4 הקיים. 

 5 הוא מוריד.    מר אבי גרובר:

 6 שיו בונים שם שלוש קומות או מורידיםהתנגדויות שכנים. אם עכ עידן למדן: עו"ד 

 7אחרת  אלה. כיאת השמטר. זמאה עשרים שלוש מאות מטר. במקום  שם

 8 אתה תיתקל בהתנגדויות שכנים. 

 9אנחנו עוד פעם. זה אותו דבר כמו הקודם. אתה עכשיו לא מאשר את    מר אבי גרובר:

 10 מה בנוי שם. שנייה. אם אתה מאשר את התב"ר עכשיו. 

 11ים ל הריסה ובנייה של מאתיז שאם אתה אומר שעשית מכרז, ומכר למדן:עידן  עו"ד 

 12ע מאות למול רק השיפוץ של אותם מאתיים תיים תשלך ש ם יעלהמטר היו

 13מטר עולה לך שתיים שמונה מאות. זה בעצם מה שאמרת. אני רוצה לדעת 

 14שאנחנו כרגע מאשרים את הדבר הזה שלא ניתקל בהתנגדויות בתקלות 

 15 . בדברים כאלה

 16 . אתה יכול להיתקל   מר אבי גרובר:

 17השיקומי ו שקרה במעון יום ומצב כמלנו. תנגדו ם תושבים יופתאו עידן למדן: עו"ד 

 18 איפה שתכננו אותו לבסוף התברר שהוא לא אפשרי בגלל הניקוז. 

 19זה לא בגלל התנגדויות. זה הופסק בגלל שהניקוז שם היה עולה לי    מר אבי גרובר:

 20 ליון אז העברתי. שתים עשרה מי

 21 פה יהיה משהו אחר.  אבל עידן למדן: עו"ד 

 22 ?םפרסו היהי םדוקש הפצמ התא המ :וןמיכאל דור מר

 23 מצפה שיהיה .  עידן למדן: ד עו"

 24 המתכננים.    מר אבי גרובר:

 25יש הבדל בין זה שאתה עושה מבנה משופץ על מבנה קיים לבין  עידן למדן: עו"ד 

 26 שאתה בונה עוד. 

 27 אז אתה. ם ולתכנן, ואז לפרס..אתה צריך  :מר מיכאל דורון

 28ק את הכסף. מאשר ר . אתהנים שםאתה לא מאשר עכשיו את מה בו   מר אבי גרובר:



 י"ז אלול תש"פ 6.9.2020מליאה  מן  המניין  מיום  מישיבת   20פרטיכל מס' 

 

 

 131 

 1אחרי זה לוקח המתכנן מביא תוכנית. התוכנית הזאת ככל צריך להיות 

 2 פרסום ככל שהוא חורג. 

 3 . ₪איך יודעים שזה מאה אלף  עידן למדן: עו"ד 

 4   עשו שם עבודה.    מר אבי גרובר:

 5 כסף. הכסף כבר אושר. אתה לא מאשר שם את ה :יבוקלא עבש תבגב' 

 6   לה. ל השאזאת כ עידן למדן: עו"ד 

 7אתה לא מאשר עוד פעם את הכסף. כבר אישרנו את התב"ר הזה.  :גב' בת שבע אלקובי

 8  אתה רק משנה את השם. 

 9 לא סתם יש הבדל בין שיפוץ מבנה קיים  עידן למדן: עו"ד 

 10 . הזהמחפש את אני    מר אבי גרובר:

 11 ושים מטר. של עידן למדן: עו"ד 

 12 בר אישרת. זה רק שינוי שם. ו אתה כר עצמת התב"אבל א  :גב' בת שבע אלקובי

 13   י לכן אני שואל האם בנוי שם אני לא יודע. 'צאב עידן למדן: עו"ד 

 14 יש שני גנים.  :גב' בת שבע אלקובי

 15י שם מאה מטר רבוע. בנוהעניין והיה צריך להוסיף ממ"ד. לצורך  עידן למדן: עו"ד 

 16לעשות  הולכים אנחנורבוע. יו אנחנו הולכים להרוס ולבנות מאה מטר עכש

 17שתי קומות, שלוש קומות. זה הכול אני רוצה שהדבר הזה יצא לפועל ולא 

 18 יתקע עוד פעם ויעבור מקום שלישי. 

 19 על מה מדברים עכשיו.  גב' דברת וייזר:

 20 על התב"ר.    גב' ענבל דדון:

 21 ת השם זה טכני. מה הבעיה לשנות א ייזר:ת ו' דברגב

 22 ש. יין החדץ לבנמשיפו הוא אומר   גב' ענבל דדון:

 23 לא. די אישרנו את זה. זה רק טכני.  גב' דברת וייזר:

 24 תוספת של מאה שמונים. שלוש מאות ארבעים.  עידן למדן: עו"ד 

 25וי שם בנ וםשלוש מאות ארבעים מטר. היכסך הכול המבנה הזה    מר אבי גרובר:

 26מאה אני עונה לך. אני לא מחפש זה. היום בנוי שם מאה שישים. שאלת 

 27ושיפוץ המבנה הקיים ותוספת של מאה שמונים מטר פלוס  שינוייםשים. שי

 28מתקנים בחצר, פלוס זה. סך הכול שתיים שמונה מאות שישים ושש. זה 
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 1סת ריחלופה ראשונה. חלופה שתיים, הריסת המבנה הקיים ובניית חדש. ה

 2ש אלף, בניית שלוש מאות ארבעים זה שני המבנה הקיים שלושים וחמ

 3א שתיים תשע מאות חמישים וארבע. הבדל הוא צר. יוצנים חן, מתקמיליו

 4. המחיר אינו כולל מדידות תכנון וזה אבל זה גם נגזר ₪פחות ממאה אלף 

 5מתוך המספר. זה הכול. ולכן אנחנו צריכים כדי שמפעל הפיס ייתן את 

 6לקבל את הכסף ממפעל הפיס. זה בסדר  ריך לשנות ואז אתה יכול, צסףהכ

 7 לה. ד עשרה. אחבעד? אח. מי שאלות גם לשאול

 8 

 9השם הקודם שאושר: שיפוץ גנ"י בסמטת ורד  םוקמב .שינוי שם תב"ר רשוא :החלטה

 10 תטמס ימוקיש םוי ןועמ תמקה :ר"בתה ארקיי ,והסבתם למעון שיקומי

 11 מועצה הצביעו בעד.  רי בח 11 .דחא הפ ושרא .דרוה

 12 

 13 

 14 

 15 . אישור סגירת חשבונות בנק לא פעילים. 11

 16 

 17ור סגירת חשבונות בנק לא פעילים. חילקנו את זה. אמרנו לחלק איש   ר אבי גרובר:מ

 18בהתחלה. דיברנו על זה. היה על זה דיבור שלם. שנחלק בהתחלה. אמרנו 

 19  חלה ונאסוף את זה.ק בהתנחל

 20  את הזכויות. גם תעביר עידן למדן: עו"ד 

 21  תעבירי גם את השני.   ובר:מר אבי גר

 22מטעמי חשבונות מאוד ישנים. בנק אוצר החיל כמו שאתם רואים זה    מר גידי טביב:

 23 ש. "ילך לעו

 24 ?ש הרגיל"לעו מה זה עידן למדן: עו"ד 

 25 יה. בנק ברקליס דיסקונט. ת דקסאוצר החיל הפך להיו   מר גידי טביב:

 26ש הרגיל שאליו עובר הכסף לאוצר "וא שואל איפה מתנהל העו. הלא   מר גיא קלנר:

 27 ?החיל

 28 . בנק לאומי   טביב: מר גידי
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 1 לאומי.    מר גיא קלנר:

 2 יש. מי בעד? פה אחד. גם אחד עשרה.    מר אבי גרובר:

 3 

 4   .חברי מועצה הצביעו בעד 11 .דחא הפ םיליעפ אל קנב תונובשח תריגס הרשוא החלטה:

 5 

 6 במוס"ח שי חתימה ובחשבונות בנק ורמויים ב. שינ12

 7 

 8ס"ח. אתם רואים את ה בחשבונות בנק במושינויים במורשי חתימ   מר אבי גרובר:

 9 הרשימה. 

 10 בעד. בעד.  מר יעקב קורצקי:

 11זה בסך הכול עושה סדר עם המנהלות החדשות לדעתי עוד לא יושבי    מר אבי גרובר:

 12. פה אחד תודה רבה לילה גערי בעד כך. מ הראש החדשים. אבל זה נקבל אחר

 13 טוב. 

 14 

 15 .דחא הפ ךוניח תודסומב קנב תונובשחבו המיתח ישרומב םייונישה ורשוא החלטה:

 16 חברי מועצה הצביעו בעד.    11 

 17 

18 
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 1 קובץ החלטות

 2 

 3 

 4 12.7.2020מתאריך  18. אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין מס' 1

 5 

 6מתאריך  18המניין מס'  מן ישיבהאושר בהצבעה פה אחד אישור פרוטוקול  החלטה:

12.7.2020. 7 

 8 

 9 הנמכת דרך דודו דותן עפ"י תב"ר שאושר -20.8.2020. הצעה לסדר ירון גדות 4

 10 

 11  .רדסל הירון גדות הסיר את ההצע רמ

 12 

 13הצעה לסדר צחי שריב, באצ'י אלקובי, רוני בלקין, גיא קלנר, עידן למדן, . 5

 14לבתי  כניסת וזהות יהודיתת דכניסת עמותות - 30.8.20 נטע זיו, ירון גדות

 15 השרון ספר וגנים ממלכתיים ברמת

 16 

 17   .רדסל ההצעה תא הסיר צחי שריב ר"ד

  18 

 19תמונת ראש הממשלה הנאשם בפלילים  -2.9.20. הצעה לסדר ירון גדות 6

 20 במוסדות חינוך 

 21 

 22 

 23בעד  עיבצהחברי מועצה הצביעו נגד ההצעה. ירון גדות  8 .התחדנ רדסל העצהה החלטה:

 24 . נמנעו 5 ,ההצעה

 25 

 26 

 27 

 28 
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 1מינוי מ"מ קבוע ליו"ר ועדת משנה  – 2.9.20של דברת וייזר  . הצעה לסדר7

 2  לתכנון ובניה. 

 3 

 4 מ"מ יונימ םויה רדסל ןושאר ףיעסב הלעוי הבורקה תימוקמה הדעווה תבישיב :החלטה

 5 .תימוקמה הדעוה ר"ויל מ"מ יונימו הינבו ןונכתל הנשמה תדעו ר"ויל

 6 .התנגדו 5חברי מועצה הצביעו בעד ההצעה.  10 ולות.קברוב  עברה עהצהה

 7 

 8מר א.פ שעבר את  . אישור הארכת שירות של מורה לערבית מתיכון אלון,8

 9 70גיל 

 10 

 11את גיל  ן אלון מר א.פ שעברשירות של מורה לערבית מתיכו הארכת הרשוא החלטה:

 12 .ביעו פה אחד בעדהצ חברי מועצה 11 שבעים.

 13 

 14 

 15 חדשות עירונית ריינס, בן חיים וסוקולוב. בור הת. פתיחת תב"ר חדש ע9

 16 

 17 11 ב.ס, בן חיים וסוקולופתיחת תב"ר חדש עבור התחדשות עירונית ריינ הרשוא החלטה:

 18 .חברי המועצה הצביעו פה אחד בעד

 19 

 20השם הקודם שאושר:  .16.6.20בתאריך  תב"ר שאושר במליאה . שינוי שם10

 21ר: ולאישהשם החדש  יקומי.שיפוץ גנ"י בסמטת ורד והסבתם למעון ש

 22 .ורדטת סמ –הקמת מעון יום שיקומי 

 23 

 24ורד אושר: שיפוץ גנ"י בסמטת השם הקודם ש םוקמב .שינוי שם תב"ר רשוא החלטה:

 25 תטמס ימוקיש םוי ןועמ תמקה :ר"בתה ארקיי ,והסבתם למעון שיקומי

 26 בעד.   דחא הפחברי מועצה הצביעו  11 .דרוה

 27 

 28 
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 1 א פעילים. בנק ל . אישור סגירת חשבונות11

 2 

 3 דחא הפ חברי מועצה הצביעו 11 .דחא הפ םיליעפ אל קנב תונובשח תריגס הרשוא :החלטה

 4   .בעד

 5 

 6 . שינויים במורשי חתימה ובחשבונות בנק במוס"ח 12

 7 

 8 .דחא הפ ךוניח תודסומב קנב תונובשחבו המיתח ישרומב םייונישה ורשוא החלטה:

 9 .  בעד דחא הפ חברי מועצה הצביעו  11 

 10 

 11 
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