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 1 מישיבת מליאה שלא מן  המניין 11פרטיכל מס'  

 2 ,  כ"ד בסיון  תש"פ16.6.2020אשר התקיימה ביום ראשון 

 3 

 4  :משתתפים

 5 ראש העירייה ויו"ר   -   עו"ד אבי גרובר

 6 ס' ר' העיר-ו חברת מועצה -   גב' דברת וייזר

 7 חבר מועצה -   ד"ר צחי שריב

 8 חבר מועצה  -   מר דני לביא

 9 חברת מועצה -  גב' בת שבע אלקובי

 10 חבר מועצה -   מר ירון גדות

 11 חבר מועצה -   מר רוני בלקין

 12 ס' ר' העיר -חבר מועצה ו -   מר גיא קלנר

 13 חבר מועצה -  מר שמוליק גריידי

 14 חבר מועצה -   מר רביד פלד

 15 ר' העירמשנה ל –חבר מועצה  -   מר קליך עופר

 16 ס' ר' העיר-וחבר מועצה  -   יעקב קורצקימר 

 17 חבר מועצה -   עו"ד עידן למדן

 18 חברת מועצה -   גב' ענבל דדון

 19 חברת מועצה -   פרופ' נטע זיו

 20 חבר מועצה  -   מיכאל דורוןמר 

 21 

 22 צוות מקצועי

 23 גזבר העירייה   -   רו"ח גידי טביב

 24 יועץ משפטי של העירייה  -   עו"ד מיכה בלום

 25 מהנדסת העיר  -  אדר' עירית טלמור 

 GIS 26-מנהל אגף הנכסים וה -   מר עינב בן יעקב

 27 

 28 סדר היום
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 1 . 17.5.2020מתאריך  16אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין מס'  . 1

 2 .מצ"ב –אישור קריטריונים מוצעים להפעלת בתי הכנסת ברמת השרון  . 2

 3 ועדכון תב"רים פעילים שאושרו פה אחד בישיבת ועדת כספיםפתיחת תב"רים  .3

 4 :11.6.20מתאריך  

 5 תב"ר חדש "הסבת גנ"י בסמטת ורד למעון שיקומי" במימון מפעל הפיס 3.1 

 6 אושר במועצה כחלק מתוכנית חומש 6.10.19. בתאריך ₪ 1,700,000בסך   

 7 .₪ 1,700,000הקמת מרכז לאוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים בסך   

 8 מיוחדים"  בוקש שינוי בקשה במקום "הקמת מרכז לאוכלוסיות בעלי צרכיםמ

 9 יקומי.ש הכסף יוסב לשיפוץ מבנה גנ"י בסמטת ורד והסבתם למעון

 10 . ₪ 4,000,000תב"ר חדש "העצמת זכויות גלילות צפון" בסך  3.2 

 11 "שיקום סלילה ופיתוח כבישים ומדרכות" בסך 915הגדלת תב"ר  3.3 

 12 . ₪ 13,000,000. סה"כ היקף תב"ר לאחר הגדלה ₪ 5,500,000

 13 .₪ 2,000,000"שיקום גנים ציבוריים" בסך  957הגדלת תב"ר  3.4 

 14 הליך הגשת בקשה למימון באמצעות מפעל הפיס. סה"כ היקף תב"רב

 15 .₪ 7,450,000לאחר הגדלה   

 16 ז'בוטינסקי"שינוי לשם חדש "מעונות יום תמ"ת ברח'  916תב"ר  3.5 

 17  )במקום בניית מעון שיקומי(.  

 18 פרטיכל

 19 

 20. אנחנו ממשיכים את 11ערב טוב. ישיבת מליאה שלא מן המניין מס'  מר אבי גרובר:

 21הישיבה שהייתה ביום ראשון שעבר. גם ממשיכים את הישיבה שהייתה 

 22 ביום ראשון שעבר.

 23 

 24  17.5.2020מתאריך  16. אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין מס' 1

 25 

 26 16סעיף ראשון בסדר היום אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין מס'  מר אבי גרובר:

 27 קבלו הערות אז הפרוטוקול מאושר. . לא הת17.5.2020מתאריך 

 28 
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 1 מאושר פה אחד 17.5.2020מתאריך  16פרוטוקול ישיבה מן המניין מס'   החלטה:

 2 

 3 .  אישור קריטריונים מוצעים להפעלת בתי הכנסת ברמת השרון2

 4 

 5אישור קריטריונים מוצעים להפעלת בתי כנסת ברמת השרון. זה  2סעיף  מר אבי גרובר:

 6הסעיף שעובר, עבר מיום ראשון שעבר. ככה, פעם קודמת היינו פה ונאמר 

 7לאותה ועדת והוסכם ע"י כולם שיש ועדת הקצאות ואנחנו מוכנים לתת 

 8הקצאות עירונית לעבור על הקריטריונים, וועדת הקצאות לקרקע 

 9 ומבנים זאת הועדה.

 10 לא ע"י כולם, אני לא הסכמתי. ע"י כמעט כולם.  מר ירון גדות:

 11 יש החלטה ברוב קולות וזה הוסכם.  מר אבי גרובר:

 12 כן, אבל לא ע"י כולם.  מר ירון גדות:

 13ב החברים הסכימו לאפשר לאותה ועדה לשבת על המועצה החליטה, רו מר אבי גרובר:

 14הקריטריונים ולבחון אותם. אני חושב שמגיעה פה באמת מילה מאוד 

 15רמי נבון, סמנכ"ל תפעול ששימש כממלא  :מאוד טובה לחברים בוועדה

 16ה. רו"ח עיריימקום יו"ר הועדה. עו"ד מיכה בלום, היועץ המשפטי של ה

 17עירית טלמור, מהנדסת העיר. עינב  גידי טביב, גזבר העירייה. אדריכלית

 18מזרחי, סגנית ג'קמן ועו"ד קרן  GIS-בן יעקב, מנהל אגף הנכסים וה

 19 היועץ המשפטי לעירייה. 

 20אנחנו פה סיימנו את הישיבה ביום ראשון באחת בלילה, בואכה יום שני.  

 21לקחו לעצמם את יום שני אולי להתארגן, לראות את כל הדברים, אבל 

 22ביום רביעי, ביום חמישי וביום ראשון במשך שעות ישבה ביום שלישי, 

 23הועדה בצורה מאוד רצינית, נכנסו באמת לעומק הדברים, שעות על שעות 

 24של דיונים ועוד ביום שני היה צריך ככה בשביל לנסח את זה וללטש את 

 25מעט שעות רוב חברי  זה למספר אחד מחובר, אז גם ביום שני ישבו לא

 26נשים, אני ראיתי גם חלק מהתגובות בכל מיני הועדה, היה פה ככה א

 27מקומות ככה קצת ציניות וסקפטיות על העניין, אבל אני חושב שהוכחתם 

 28רצינות רבה ושלקחתם את הנושא הזה ברצינות ותודה רבה לכם וכל 
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 1 הכבוד.

 2 םאנחנו הפצנו לכם פה את המסמך שהם הגיעו אליו. אני מבין גם, ראית 

 3או את המסמך? אני מבין שוועדת המשנה כולם ר  את המסמך, נכון?

 4 ישבה עליו. יש לכם את ההערות שלכם? אתם קיימתם על זה הצבעה? 

 5אנחנו קיבלנו את זה אתמול לפנות ערב, הצלחנו להתכנס, כולנו אנשים  ר צחי שריב:”ד

 6עובדים הצלחנו להתכנס היום לפני הפגישה הזאת ודיברנו על הדברים 

 7מה שאנחנו רוצים, איך אנחנו רוצים להתייחס והגדרנו איזשהו כיוון של 

 8 לזה. לא עשינו הצבעה פורמאלית ופרוטוקול וזה, לא היה זמן לזה. 

 9בעצם השורה התחתונה של מה שאני אגיד זה שיש לנו כמה שינויים  

 10להציע לקריטריונים האלה ואם הם יהיו מקובלים אז זה יכול לעבוד. אני 

 11שהועדה המקצועית להקצאות עבדה  באמת רוצה להגיד, כמו שאבי אמר,

 12בסד זמנים מאוד צפוף ויש לשבח אותם על הזמן שהם הקדישו לזה ועל 

 13התוצאה שהיא מלאה ומקצועית, גם אם פה ושם יש דברים שאנחנו 

 14 חושבים שצריכים להיות מנוסחים אחרת. 

 15את הדיון בקריטריונים הכלליים האלה צריך לקרוא בהקשר גם של בית  

 16חאי שהוא כרגע בית הכנסת היחיד שהוא על הפרק מבחינת הכנסת בר יו

 17הרשאה ומשהו שאמור להתפנות, השאר דורשים הסדרה וזה מחכה לכך 

 18אבל זה לא שיש איזשהו בית כנסת ספציפי שצריך טיפול כרגע, ובר יוחאי 

 19הוא מקרה שונה מבתי הכנסת האחרים בעיר כי לגביו יש מאבק ציבורי 

 20בבים בבתי משפט עם הכרעות שיפוטיות ועוד במשך שנים, היו שלושה ס

 21 היד נטויה, וזה לא נכון לגבי האחרים.

 22ובסופו של דבר כשיפעל שם בית כנסת הוא צריך לפעול כמו בית כנסת  

 23שכונתי שכולם רוצים בעיר, בית כנסת שפתוח לכולם, שיש בו עזרת 

 24ש נשים, שיש לו שעות תפילה, בלי שמסתתר בו איזה מוסד תורני שמתכח

 25בעצמו לקיומו ובלי כל ההתחכמויות שליוו אותו בשנים האחרונות. בית 

 26 כנסת. 

 27ובגלל ההיסטוריה של המבנה הזה וההחלטות של בתי המשפט אז הדרך  

 28לשם, הדרך להגיע לאותו מצב היא לא צריכה לעבור בכל אותן תחנות 



 04-8666313חברת איגמי, 

 16.6.2020מישיבת  מליאה  שלא מן  המניין  מיום   11 פרטיכל מס'

 

 5 

 1ם שמוצעות בקריטריונים לגבי בית כנסת רגיל, שינוי פרוגרמה ועוד שנתיי

 2 וכו' ועוד דברים כאלה וזמן התארגנות כי פה זה מקרה מיוחד. 

 3עכשיו התייחסות לנושא השוויון. אמרנו שאנחנו צריכים קריטריונים  

 4לכל בתי הכנסת ולא רק לבר יוחאי כדי שיהיה שוויון, אני רק מזכיר 

 5רבנו תם וזה לא היה בדיוק כמו  ,הקצאה של סוכת שאול 2019-שביצענו ב

 6יטריונים עכשיו, אז אני רק מעלה את הנקודה הזאת כדי שנוסח בקר

 7להדגים ששוויון לא אומר אחידות וזהות ללא שום התאמה לנסיבות, ויש 

 8 מקום להתאים דברים לנסיבות. 

 9הערה נוספת היא שכללים מוצעים לגבי מי שבנה על שצ"פ, פה הם  

 10מדברים על בתי כנסת, אבל יש עוד מבנים ברמת השרון שנבנו על 

 11שצ"פים, בתים פרטיים שהורחבו לתוך שצ"פים, יש עסקים שפלשו 

 12לשצ"פים. אז פה מוצע שהפרוגרמה תשונה כך שזה יהיה בסדר והשצ"פ 

 13 יהפוך, 

 14 ככל שהיא תשונה.  מר אבי גרובר:

 15ל הזה זה מה שרציתי שנבין כי כמו שאני קורא את הקריטריונים זה כהכ  דר' צחי שריב:

 16כל מקרה לגופו. אם זה הפתרון שאנחנו רוצים הפתרון, אבל צריך לדון ב

 17יכול לבחור בו אז בסדר, אבל יש עוד פתרונות ובטח ברמת השוויון זה לא 

 18 הפתרון האוטומטי לכל מי שהקים מבנה על שצ"פ. להיות

 19וגם רציתי לחדד שלא, נכון שבסוף הקריטריונים הם לבית כנסת שכונתי,  

 20יש שם בכותרת בית כנסת שכונתי, אבל צריכים להבין את זה שבתי כנסת 

 21 מרכזיים יכולים להיות שונים. גם אנחנו במה שאנחנו הצענו, 

 22 ,נושא של הראשון שאמרת בלאתה מתייחס  מר אבי גרובר:

 23 כן. ר צחי שריב:”ד

 24כתוב פה בכפוף לשיקוליה. הואיל ועל העירייה לפעול להוספת מגרשים  אבי גרובר:מר 

 25 אלו לפרוגרמה בכפוף לשיקוליה. כפוף לשיקוליה,

 26 זה אומר שאו שהיא תוסיף או שהיא לא תוסיף.  ר צחי שריב:”ד

 27 זה מה שתחליט העירייה. מר אבי גרובר:

 28 בסדר.  ר צחי שריב:”ד
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 1את הנושא הזה ואז אתה יכול להחליט אם אתה מוסיף או אז זה מסדיר  מר אבי גרובר:

 2 לא מוסיף.

 3 טוב. ר צחי שריב:”ד

 4אני מניח שבבית כנסת קיים עם כל הרקע שאתה מבין שהרקע קיים  מר אבי גרובר:

 5אבל , D9 ועשרות שנים הוא בית כנסת זה יהווה שיקול לא לבוא עם

 6 .יהבכפוף לשיקול

 7ם אני מציע שניתן לנטע לדבר על אותן נקודות אוקי. עכשיו ברשותכ ר צחי שריב:”ד

 8שחשבנו בוועדה שצריך לעשות בהן איזושהי התאמה בקריטריונים 

 9 שהוצעו כאן. 

 10 רק שאלה. מי זה בכפוף לשיקוליה?  מר גיא קלנר:

 11 העירייה. מר אבי גרובר:

 12 מי זו העירייה במקרה הזה? מר גיא קלנר:

 13 מחזיק תיק הדתות. מר יעקב קורצקי:

 14 לא. לא, לא.  קלנר: מר גיא

 15 מי מאשר פרוגרמה? :אבי גרוברמר 

 16אז אני שואל האם זה מי שמאשר פרוגרמה? האם זה מישהו אחר? רק  מר גיא קלנר:

 17 שנדע.

 18עוד פעם, לגבי בית כנסת שנבנה על קרקע עירונית ביעוד שצ"פ ואשר  מר אבי גרובר:

 19ם, הואיל אלא באמצעות אנשים פרטיי ,אינם מנוהלים ע"י עמותה רשומה

 20ועל העירייה לפעול להוספת מגרשים אלו לפרוגרמה אז החוק הוא, איך 

 21אתה משנה פרוגרמה? אותו נוהל שבכפוף אליו, נכון? תקנו אותי, צריך 

 22לשנות את הפרוגרמה זה השיקולים אותו גוף שצריך להחליט, להבנתי 

 23יה שינוי פרוגרמה בסוף מגיע לעירייה, מגיע למליאת המועצה ולכן שיקול

 24 כשבאים לשנות פרוגרמה אתה צריך לקבל,

 25שאנחנו אומרים העירייה בכפוף  onceזאת אומרת באופן קונקרטי  מר גיא קלנר:

 26 לשיקול דעתה זה בסופו של יום מועצת העיר?

 27 לפי החוק כרגע מי שיכול, מי שמחליט על פרוגרמה זאת המועצה, מר אבי גרובר:

 28 ועדה מקומית, לא?  :צחי שריב ר"ד
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 1 הועדה המקומית ומובא לאישור המועצה.  עידן למדן: ד”עו

 2 גם וגם.  מר אבי גרובר:

 3 ועדה מקומית ומועצה. מר גיא קלנר:

 4 שהחוק מחר ישונה ואז, יכול להיות מר אבי גרובר:

 5לא, לא, בסדר. נכון להרגע כשאנחנו אומרים העירייה זה ועדה מקומית  מר גיא קלנר:

 6 ומועצה.

 7ברשותך, נטע, עוד נקודה קטנה בהתייחסות לצחי. אתה נגעת בסוכת  מר יעקב קורצקי:

 8שאול וזאת דוגמא מצוינת. סוכת שאול אנחנו הגשנו על הקריטריונים 

 9שקיימים בעיריית רמת השרון, זה עבר למשרד הפנים וזה אושר. אז לכן 

 10לא צריך לגעת בקריטריונים ולא צריך להמציא עכשיו משהו חדש. אבל 

 11 שאתה נגעת סוכת שאול.  זה רק לנקודה

 12 לא הבנתי. ר צחי שריב:”ד

 13 יש לנו,  מר יעקב קורצקי:

 14 אבל עכשיו עשינו קריטריונים חדשים. ר צחי שריב:”ד

 15סוכת שאול עשינו קריטריונים, זה עבר את משרד הפנים. למה צריך  מר יעקב קורצקי:

 16לשנות עכשיו? אז יש לנו אחלה קריטריונים אם זה ככה, זה עבר את 

 17 משרד הפנים. לשיטתך. 

 18 אמרתי יש את זה ויש את זה. ר צחי שריב:”ד

 19אבל בוא ניתן לנטע, רציתי רק את הנקודה הזאת שזה לא יעבור. בבקשה  מר יעקב קורצקי:

 20 נטע. 

 21אז באמת הועדה שיפרה את המסמכים בנוגע להקצאות לבתי כנסת  נטע זיו:’ פרופ

 22ם אפשר לקבוע ברמת השרון. יש הרי מנעד שלם של דרכים שבה

 23לא כתוב כמעט קריטריונים, יש ערים שבהם זה מאוד כללי, יש כאלה ש

 24כלום, יש כאלה שזה מאוד מאוד מפורט ואנחנו התקדמנו והקריטריונים 

 25שלנו הם יותר טובים ממה שהיו, גם אם אפשר היה לחיות איתם, יעקב, 

 26 לגבי הקצאה מדי פעם, אבל אני חושבת שהכיוון הוא בהחלט נכון. 

 27אז כפי שצחי אמר אנחנו קיימנו איזשהו דיון לגבי מה שמוצע ויש לנו  

 28 נקודות ואני רוצה לפרט אותן ולנמק. 3או  2כמה הסתייגויות לגבי 
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 1ההסתייגות הראשונה היא בחלק ב' שנקרא כללים לבחירת מפעיל לבית  

 2, שהוא למעשה הוסף ע"י ועדת ההקצאות ויש לו שני 2כנסת, סעיף 

 3נציגים שיראו שבאמת יש צורך בבית כנסת. זה  50רישה של חלקים. א' ד

 4תבחינים של ערים, בהחלט  20מאוד מאוד מקובל. אני עברתי על איזה 

 5מקובל לדרוש שיבואו משפחות ויגידו אנחנו רוצים להקים בית כנסת, 

 6 במובן הזה זו תוספת טובה ומבורכת. 

 7וא למעשה קובע זה לעומת זאת הסעיף השני, ב', נראה בעייתי, כי מה שה 

 8כדי שאפשר יהיה בכלל להגיש בקשה להקצאה צריך לקבל  'שכתנאי סף

 9את ההמלצה של המועצה הדתית לגבי הצורך בבית הכנסת הזה. עכשיו 

 10כל הרעיון של ההכנסה של המועצה הדתית לתוך התהליך הוא נראה לנו 

 11אפשרי כשאנחנו רוצים להתייעץ עם המועצה בשלב מאוחר יותר לגבי 

 12יקול הדעת של ועדת ההקצאות, היא יכולה להתייעץ עם כל מיני ש

 13גורמים, היא יכולה לשאול כמה בתי כנסת יש כאן, צריך אותם, צריך 

 14 לקבוצה הזאת, לקבוצה אחרת. 

 15אבל נראה לנו לא נכון לדרוש את ההמלצה של מועצה דתית שהיא  

 16וק את בוודאות גוף פוליטי כתנאי סף להגשה ולכן אנחנו מבקשים למח

 17 ב'.  2סעיף 

 18למשל אם יבואו שלושה גופים שרוצים להתמודד על בית כנסת והמועצה  ר צחי שריב:”ד

 19 הדתית תחליט למי היא נותנת המלצה ומי לא. 

 20נכון. זה לא נכון לתת את המפתחות לעצם ההגשה כתנאי סף, אנחנו לא  נטע זיו:’ פרופ

 21התהליך. אני בדקתי כפי אומרים שצריך לנטרל את המועצה הדתית מכל 

 22שאמרתי כמה וכמה תבחינים, יש מקום אחד שזה קיים, באחרים זה לא 

 23 קיים. נראה לנו כתנאי סף,

 24יש עיר קטנה בארץ, קטנה קטנה, תל אביב שהיא גם העבירה את הנושא  מר יעקב קורצקי:

 25 הזה למועצה הדתית שלהם. עיר קטנה. 

 26 נכון,בסדר. אני חושבת שזה לא  נטע זיו:’ פרופ

 27 )מדברים ביחד(

 28עיר קטנה במדינת ישראל, תל אביב, המועצה הדתית מטפלת בזה.  מר יעקב קורצקי:



 04-8666313חברת איגמי, 

 16.6.2020מישיבת  מליאה  שלא מן  המניין  מיום   11 פרטיכל מס'

 

 9 

 1 בבקשה נטע, תמשיכי.

 2יש הבדל בין מטפלת בזה לבין נותנת המלצה שהיא תנאי בכלל להגיש את  נטע זיו:’ פרופ

 3 ההצעה. אנחנו חושבים שזה לא נכון בכלל וברמת השרון בפרט. 

 4אני חושב שזה בא ממקום אחר, זה לא עניין של כאילו אוקי. דרך זה  ר:מר אבי גרוב

 5אנחנו מסננים את כל מי שלא בא לנו טוב, נגיד הבית כנסת הרפורמי. אני 

 6חושב שבכל זאת יש מצב של הקבוצה, העדה הזאת או העדה הזאת והם 

 7 מכירים יותר טוב את הסביבה וזה, אני חושב שזה בא מהמקום הזה.

 8 שישקלו, אחרי זה תוגשנה הבקשות.  ע זיו:נט’ פרופ

 9 הבנתי שהמועצה הדתית זה אדם אחד.  ר צחי שריב:”ד

 10 שניים.   מר יעקב קורצקי:

 11 זה בן אדם אחד, אין מועצה ברמת השרון. :באצ'י אלקוביגב' 

 12 שניים. שניים.  מר יעקב קורצקי:

 13 רגע, רגע. אבי, אין מועצה.  :גב' באצ'י אלקובי

 14 )מדברים ביחד(

 15 היה סיפור של המון שנים, מר אבי גרובר:

 16 אין מועצה.  :גב' באצ'י אלקובי

 17 מועצה דתית יש חוק,  מר אבי גרובר:

 18 אין מועצה. גב' באצ'י אלקובי:

 19 יש מועצה דתית.  מר יעקב קורצקי:

 20 אין מועצה. גב' באצ'י אלקובי:

 21 אני יכול בבקשה?  מר אבי גרובר:

 22 תגידי את זה יותר יפה, יש מועצה.  מר יעקב קורצקי:

 23ועכשיו נתייחס לזה ברצינות. היה עניין בגלל שלא הייתה כנסת והיו כל  מר אבי גרובר:

 24 מיני עניינים יש בחוק שהמועצה הדתית יכולים להיות גם שני אנשים. 

 25 שמי בוחר אותם? גב' באצ'י אלקובי:

 26 משרד הדתות ומשרד הפנים,  מר אבי גרובר:

 27 אז זהו, לנו אין שום בכלל, אלקובי: גב' באצ'י

 28 אבל זה החוק במדינת ישראל כרגע.  מר אבי גרובר:
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 1 )מדברים ביחד(

 2סליחה, אני רוצה רגע להציג את העמדה. אני חושבת שכתנאי סף בכלל  נטע זיו:’ פרופ

 3 לעצם ההגשה וההתמודדות, 

 4 על עצם הרעיון.  מר גיא קלנר:

 5שאני צריכה לקבל את ההמלצה של המועצה הדתית בתוך על עצם הרעיון  נטע זיו:’ פרופ

 6לוח הזמנים להגשת ההצעות להקצאה כשאני מתחרה עם אחרים נראה 

 7לי לא נכון. אם יש לנו שלושה מתחרים שכולם עומדים בתנאי הסף 

 8ואנחנו רוצים להתייעץ במועצה הדתית למי יותר מתאים לתת אותם 

 9 נראה לי סביר, אבל לא כתנאי סף,

 10 קודם כל זה לא תנאי סף.  י גרובר:מר אב

 11 זה תנאי סף, כתוב פה. נטע זיו:’ פרופ

 12 איפה כתוב תנאי סף? מר אבי גרובר:

 13 כתוב בנוסף לדרישות המנויות בחוזרי מנכ"ל על מגיש הבקשה להמציא,  נטע זיו:’ פרופ

 14 ואם הוא לא מביא את זה הוא לא עמד בתנאים.  :ד"ר צחי שריב

 15 בין היתר? משהו שהוא תנאי סף זה לא בין היתר. מה זה  מר אבי גרובר:

 16 לא נכון. אבי,  נטע זיו:’ פרופ

 17 )מדברים ביחד(

 18 אל תפריעו לי. באמת.  נטע זיו:’ פרופ

 19 )מדברים ביחד(

 20אבי, זה קבוע בנוהל משרד הפנים. במשרד הפנים יש עשרה דברים שצריך  נטע זיו:’ פרופ

 21אנחנו אומרים אתה צריך  לעמוד בהם ולכן אנחנו מוסיפים כאן שניים.

 22ב' המלצה של המועצה הדתית בנוסף לתעודה -חתימות. ו 50להביא א' 

 23מרשות המס, תעודה ממשרד הפנים, תעודה מרשם העמותות, דו"ח 

 24 כספי, אני לא יודעת מה. 

 25 נטע, שנייה. מר יעקב קורצקי:

 26 לא, רגע, תנו לי להמשיך. נטע זיו:’ פרופ

 27לתת לך, אבל שנייה, אני חושב שאנשים עם משרה כמו שיש אני רוצה  מר יעקב קורצקי:

 28להם זה אנשים מאוד מבוגרים שכל החיים שלהם מתעסקים עם זה, עם 
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 1כל הכבוד, הסטודנט שאת הבאת והוא אחד שקבע את הקריטריונים 

 2ואנחנו גם לא יודעים מי זה. אני לא ראיתי את העין של הנמלה. אז נראה 

 3 טודנט שאת הבאת.לי שאלה יותר מתאימים מהס

 4 )מדברים ביחד(

 5 נטע, את אמרת שסטודנט שאת הבאת הוא קבע את הקריטריונים. מר יעקב קורצקי:

 6 לא. נטע זיו:’ פרופ

 7 את אמרת את זה. זה מוקלט. מר יעקב קורצקי:

 8 אז תקשיב לי שוב.  נטע זיו:’ פרופ

 9 )מדברים ביחד(

 10 25סטודנט לעבור על איזה  יעקב, אל תעוות את מה שאמרתי. שלחתי נטע זיו:’ פרופ

 11 ערים ולשלוף לי מתוך האתרים שלהם את התבחינים. זה הכול. זה הכול.

 12 אז הסטודנט הזה יותר מבין משני חברי מועצה דתית, מר יעקב קורצקי:

 13 לא, לא,  נטע זיו:’ פרופ

 14 )מדברים ביחד(

 15 הווליום של המיקרופון של יעקב גבוה פי עשר מכל אחד, :דר' צחי שריב

 16 )מדברים ביחד(

 17יושב פה בן אדם בפנל, רק אנשים שמסומנים עם כיפה וזה רק הם עונים,  :אבי גרוברמר 

 18הנה עכשיו הם מצלמים לי את זה ועכשיו זה יהיה הזה כי ככה אנחנו 

 19 עובדים פה. למה כל הזמן אתם צריכים לבוא עם הדברים האלה? 

 20 אבי, אני רוצה להמשיך.  נטע זיו:’ פרופ

 21 ביחד()מדברים  

 22אני רוצה להמשיך. הועדה מציעה להוסיף את, אבי, אבי, הועדה ממליצה  נטע זיו:’ פרופ

 23עוד כל מיני המלצות שמקובלות עלינו לגבי השימוש ביתרת הזכויות 

 24אחרי שיסדירו את הרישוי ושתהיה חריגת בניה אז לא תהיה מניעה 

 25 לקדם את זה בשב"צים והתייעצויות וכו'.

 26ג'. גם סעיף ג' בסופו של דבר די מאמץ את ההמלצות אני עוברת לסעיף  

 27כמות שהוא,  6שאנחנו ישבנו עליהם. נראה לנו בעיה להשאיר את סעיף 

 28יש לו שתי כוכביות, בעצם הועדה אמרה לנו שהעניין הזה הם לא  6סעיף 
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 1הגיעו לידי מסקנה שמגדירה את האפשרות להפעיל מוסדות ללימוד 

 2ב סעד הזמנים והמורכבות העצומה, תורני, ובכוכבית כוכבית כתו

 3כמות שהוא  6בנסיבות האלה אנחנו חושבים שאי אפשר לאשר את סעיף 

 4ואנחנו פשוט מבקשים להחזיר חזרה את אותו סעיף שאנחנו הבאנו 

 5בסיבוב הקודם, מאוד פשוט, כתוב בו לא תפעל ישיבה, לא יהיו מוסדות 

 6ישמש למקום לימוד, כל התארגנות מוסדית אחרת, בית הכנסת לא 

 7התכנסות ולימוד קבוע לתלמידי ישיבה או כל נושא תורני אחר כשלצד 

 8זה די ברור שאפשר לקיים בבית הכנסת לימוד למתפללים, לתושבים, 

 9 חוגים, שיעורים, בר מצוה, מקרא, דף יומי, שיעורי תורה. 

 10 כוללים ברמת השרון יסגרו?כל ה מר אבי גרובר:

 11 . 4התווכח איתך על כולל. כולל יכול להיכנס לי לסעיף אני לא רוצה ל נטע זיו:’ פרופ

 12 אי אפשר, מוסד תורני אחר.  דברת וייזר:’ גב

 13 אז אין כוללים ברמת השרון.  מר אבי גרובר:

 14 רשום וכל מוסד תורני אחר.  דברת וייזר:’ גב

 15אז הסבירו לי שכולל זה לא מוסד וישיבה זה כן מוסד. אנחנו חושבים,  נטע זיו:’ פרופ

 16 שברור לנו,  מה

 17 הרחבתם את ההגדרה כל כך, מר אבי גרובר:

 18 לא, לא הרחבנו. נטע זיו:’ פרופ

 19 אז בגלל שהרחבתם את ההגדרה כל כך, מר אבי גרובר:

 20 אוקי. אנחנו חושבים שההגדרה שאנחנו הצענו,  נטע זיו:’ פרופ

 21 אם בבר יוחאי תופעל ישיבת הסדר ברמת השרון אחרי שנעשה את כל ר צחי שריב:”ד

 22 התרגיל הזה ותקרא לעצמה כולל ההסדר ברמת השרון אז הכול ימשיך,

 23 )מדברים ביחד(

 24יש כוללים אחרים ברמת השרון שהם פועלים היום, אני לא יודע על אף  מר אבי גרובר:

 25 תלונה שהגיעה בקשר לכוללים האלה.

 26 אני לא יודעת, אבי, שכולל מותר או אסור.  נטע זיו:’ פרופ

 27הרי בואו, דיברנו פעם קודמת. לא סתם אמרתי שאני חושב שצריך להיות  מר אבי גרובר:

 28איזשהו, והתייעצתי והלכתי לכל הדברים האלה, כי קיימים היום כוללים 
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 1ברמת השרון וקיימים עשרות שנים, מתפללים שמה. הרב אדלשטיין, כן, 

 2 יש קבוצה מסוימת שבאה ותמיד ראתה בו מנהיג ועדיין רואה בו מנהיג. 

 3י לא מכיר תלונות על זה ברובע הדר, זה מתנהל בצורה מאוד יפה, אנ 

 4 מאוד מכובדת. 

 5 אף אחד לא התלונן על זה. מר דני לביא:

 6 , יכול להיותאבל אתם מכניסים לפה ניסוח, זה לא  מר אבי גרובר:

 7 )מדברים ביחד(

 8ן ועם אז אולי אני רוצה לחזור כי בפגישות שהיו לנו עם הרב אדלשטיי נטע זיו:’ פרופ

 9השופט שיינפלד הם הבהירו לי שכולל זה לא מוסד, ולכן הנוסח הזה לא 

 10 ימנע כוללים. אז אנחנו מבקשים להשאיר את זה.

 11 מוסד חינוכי כולל בהגדרה. בהגדרה, נטע,  מר יעקב קורצקי:

 12 אבל זה לא מה שנאמר.   נטע זיו:’ פרופ

 13 ל בלי, נו, אי אפר להגיד כאלה דברים לפרוטוקו מר יעקב קורצקי:

 14 טוב. נטע זיו:’ פרופ

 15 זה סתם, הם לא יושבים פה בשביל להגיב לזה. זה ממש,  מר יעקב קורצקי:

 16 בסדר. נטע זיו:’ פרופ

 17אם היו יושבים פה שני אנשים ואת אומרת היו יכולים להגיב. ממש הם  מר יעקב קורצקי:

 18 לא יכולים להגיד דבר כזה, זה מוסד חינוכי. 

 19 יעקב, נטע זיו:’ פרופ

 20 זה בהגדרה מוסד חינוכי.  מר יעקב קורצקי:

 21 בסדר. אוקי. אז אנחנו, נטע זיו:’ פרופ

 22 שנועצנו גם ברבנים מכולל,  19ההצעה ביוני  ד עידן למדן:”עו

 23 עידן, תן לה לדבר. תן לה לדבר אבל.  מר יעקב קורצקי:

 24 בסוף החלטתם משהו אחר. ד עידן למדן:”עו

 25 תן לנטע לדבר. מר יעקב קורצקי:

 26 גם היה. ד עידן למדן:”עו

 27 תן לה לדבר. עכשיו היא תגיד את מה שיש,  מר יעקב קורצקי:

 28 כשאתה מפריע לנטע זה בסדר,  מר רוני בלקין:
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 1 לא. רוני, מר יעקב קורצקי:

 2 מה שהוא אומר, מר רוני בלקין:

 3 היא מעלה פה שהם אמרו שני האנשים הנכבדים הרב יצחק אדלשטיין, מר יעקב קורצקי:

 4 כי זה מה שהם אמרו. נטע זיו: ’פרופ

 5 היא אומרת את מה שהם לא אמרו, בכלל הם לא פה להגיב. מר יעקב קורצקי:

 6 בסדר. נטע זיו:’ פרופ

 7 )מדברים ביחד(

 8 היא שוחחה איתם. ד עידן למדן:”עו

 9בקיצור זה התיקון השני שאנחנו מציעים. התיקון הראשון כפי שאמרתי  נטע זיו:’ פרופ

 10למעשה  6הדתית והתיקון השני זה תיקון סעיף קודם לגבי המועצה 

 11 בנוסח שקראתי. 

 12בסדר. לגבי הוראות המעבר אז באמת יש לנו כאן שני  8-ו 7יתר הסעיפים  

 13מצבים שהועדה חושבת עליהם. מצב אחד הוא מצב שיש בית כנסת 

 14בייעוד שהוא צריך להיות בו בשב"צ, בשטח לבניין ציבור, אבל יש איתו 

 15 מנוהל ע"י אדם פרטי ולא ע"י עמותה. בעיה קטנה, הוא 

 16אין כאן בעיה של סטייה מהיעוד של הקרקע, נראה לנו בהחלט סביר לתת  

 17לבית כנסת הזה תקופה של שנתיים. כאן ממליצים, בסדר, שנתיים להפוך 

 18 מאדם פרטי להקים עמותה ואז באמת להתמודד.

 19צחי פתח הנושא של שצ"פים נראה לנו יותר בעייתי, בעיקר בגלל מה ש 

 20ואמר. אנחנו חושבים, כבר דיברנו על זה כשדיברנו על מדיניות אכיפה, 

 21שכל הנושא של שימוש בשצ"פים ע"י גופים שהם לא תואמי שצ"פ לא, 

 22זה לא דבר שהוא מיוחד לבתי כנסת ויש לנו עוד שימושים כאלה ואנחנו 

 23חושבים שהדרך להסדיר את זה היא בהסדרת שצ"פים ולא בהסדרת בתי 

 24ת. כי למה אנחנו נותנים כאן בעצם הוראה מיוחדת לבתי כנסת כנס

 25שנמצאים על שצ"פ ולא למשהו אחר שנמצא על שצ"פ, וזה לא נראה לנו 

 26כל כך מסובך להסתכל על כל השצ"פים ולהסתכל על כל החריגות 

 27והשימושים הלא מותרים ולהחליט מה אנחנו רוצים להפוך לבית כנסת 

 28ות שהוא. ולכן אנחנו חושבים שלא נכון את ומה אנחנו רוצים להשאיר כמ
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 1 סעיף ב', 

 2 להבין את ההערה הזאת. אני לא מצליח מר אבי גרובר:

 3יש שם בית כנסת ואנחנו רוצים לבית כנסת הזה  :אתם בעצם אומרים נטע זיו:’ פרופ

 4 לעשות דין מיוחד. 

 5 דין מיוחד לבית כנסת הזה? מר יעקב קורצקי:

 6 בתי כנסת שנמצאים בשצ"פים. אתם מציעים, דין מיוחד ל נטע זיו:’ פרופ

 7 בתי כנסת. 11יש  מר יעקב קורצקי:

 8 בסדר. אוקי.  נטע זיו:’ פרופ

 9 בתי כנסת על שצ"פים? 11יש  ר צחי שריב:”ד

 10 כן.  מר יעקב קורצקי:

 11 אוקי. אז אנחנו צריכים להסתכל על כל השצ"פים שלנו שעל חלק מהם,  נטע זיו:’ פרופ

 12 הרבה מוסדות עירייה שהם על שצ"פים.יש  מר יעקב קורצקי:

 13 .יכול להיות נטע זיו:’ פרופ

 14 הרבה גנים.  מר יעקב קורצקי:

 15בדיוק, אז בואו נסדר את זה. בואו נסדר את זה. אני לא רוצה גן על שצ"פ  נטע זיו:’ פרופ

 16מיוחד לבית כנסת דין ואני לא רוצה בית כנסת ואני לא רוצה לקבוע כאן 

 17שאוטומטית אני מכניסה אותו לאיזושהי פרוגרמה של בתי כנסת. זה 

 18 נראה לנו לא נכון. 

 19ולכן הדרך להסדיר את המצב הזה שאגב זה דרך הסדרת שצ"פים ושום  

 20דבר לא יקרה לבתי הכנסת האלה עד אז. אף אחד לא הולך לפנות אותם 

 21 ואף אחד לא הולך להוציא אותם. שהועדה תזדרז ותקבע את,

 22 בית כנסת שנמצא על שצ"פ עד שלא ישנו את הפרוגרמה מוגן?  י גרובר:מר אב

 23 ב'.  2לא, מציעים למחוק את סעיף  ר צחי שריב:”ד

 24עוד פעם אני לא רוצה הוראת מעבר מיוחדת לבתי כנסת. מה קורה עם  נטע זיו:’ פרופ

 25 גן? 

 26 )מדברים ביחד(

 27 מה שנכון לפי תב"ע.  ד עידן למדן:”עו

 28 ון. מה שנכון לפי תב"ע.נכ נטע זיו:’ פרופ
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 1 האלה. 11-אתה מוריד את ה מר אבי גרובר:

 2 )מדברים ביחד(

 3רגע, משפט. לא מורידים כלום, בואו נתחיל מהסוף. מה שעומד עומד.  מר גיא קלנר:

 4 אומרים שהדרך להסדרת השצ"פים היא לא דרך,

 5 תבחיני בתי כנסת. נטע זיו:’ פרופ

 6 השני, יש לנו הרבה שצ"פים בעיר,של בתי הכנסת אלא מהצד  מר גיא קלנר:

 7 )מדברים ביחד(

 8 אבל זה בדיוק מה שאמרתי בהתחלה, דיברנו על שוויון.  :ד"ר צחי שריב

 9 בתי כנסת לא ורק על זה?  10איפה השוויון? למה על  מר יעקב קורצקי:

 10 )מדברים ביחד(

 11 איפה השוויון? זה רחוק משוויון, נכון גיא? מר יעקב קורצקי:

 12 ביחד()מדברים 

 13 מילה אחת קטנה.  :אדר' עירית טלמור

 14 בסדר. נטע זיו:’ פרופ

 15 אבל זה בדיוק מה שאמרתי בהתחלה, מדובר פה על שוויון.  ר צחי שריב:”ד

 16 )מדברים ביחד(

 17יעקב, מילה אחת קטנה רק כדי להניח את הדיון לפחות במקום הנכון  עירית:

 18ים. לא טוב, כן אחוז מבני ציבור בשצ"פ 5)א( מאפשר לבנות  210שלו. 

 19, אולי אנחנו לא אוהבים את זה היום, אבל רוב המבנים 1970טוב, 

 20 שאנחנו מדברים עליהם נבנו בהיתר בניה כדת וכדין, 

 21 נכון. מר יעקב קורצקי:

 22אחוז, זה  5כאילו שהם נבנו על חום. נכון שהזכויות הן יותר קטנות, זה  עירית:

 23 אחרים נבנו בהיתר בניה.אחוז, אבל גם בית הכנסת הזה וגם  105לא 

 24 נכון. מר יעקב קורצקי:

 25ועשינו את התבחינים, אז צריך אולי להפריד בין מבנים חדשים, כן או לא,  עירית:

 26 לבין אלו שנבנו בהיתר. 

 27 )מדברים ביחד(

 28 בסדר גמור. אנחנו אומרים דינו של גן על שצ"פ כדין בית כנסת על שצ"פ. נטע זיו:’ פרופ
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 1זה הדין של כולם לחכות שנתיים שיודעים  ,שצריך לעשות לגבי זה ומה מר יעקב קורצקי:

 2שנה ובנה את בית הכנסת  50מה מותר ולתת את ההזדמנות אחד שחי שם 

 3 במקום לבנות עוד יחידת דיור, 

 4 )מדברים ביחד(

 5עסק על חשבון התושבים. אתה בוגד מה פתאום? מה אתה עושה? עשה  מר דני לביא:

 6 תושבים.ב

 7 כן? קורצקי:מר יעקב 

 8 בוגד. כן. מר דני לביא:

 9אם הוא היה אומר את המילה בוגד הייתה נשרפת עכשיו רמת השרון.  מר אבי גרובר:

 10אם הוא היה אומר את המילה בוגד אתה לא מבין מה היה הולך פה. אתה 

 11 לא מבין מה היה הולך פה אם הוא היה אומר את המילה הזאת. 

 12 הילה שמה, דני, בוא נלך לק מר יעקב קורצקי:

 13 לא יאומן. מר אבי גרובר:

 14 בוא נעשה סקר בקהילה שמה.  מר יעקב קורצקי:

 15 בוא נעשה. מר דני לביא:

 16 בוא. מר יעקב קורצקי:

 17 מה אומרים על שלמה לוי. מר דני לביא:

 18 בוא נעשה סקר בקהילה. מר יעקב קורצקי:

 19 הזאת.וואי, וואי מה היה קורה אם הוא היה אומר את המילה  :רמר אבי גרוב

 20 אבי מספיק. מר דני לביא:

 21 די, אתם יכולים להגיד הכול.  מר אבי גרובר:

 22 אתה מחמם את האווירה. מר דני לביא:

 23 אני מחמם את האווירה?  מר אבי גרובר:

 24דני, אני רוצה באמת להיות דיון שיהיה אמיתי. אתה אומר מילה כאילו  מר יעקב קורצקי:

 25 . היא כבדה. דני, אתה צריך להיות אחראי

 26 אבל אתה אמרת לו שהוא בוגד.  :מיכאל דורוןמר 

 27 אתה מפריע, אתה משתיק ותוקף את כולם.  ד עידן למדן:”עו

 28 .בתושבים אמרת לו שהוא בוגד :מיכאל דורוןמר 
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 1 עידן, מר יעקב קורצקי:

 2 קח את המילה ועזבו, נו חבר'ה, בוא לא נתסיס את זה איפה שלא צריך. מר דני לביא:

 3 דני, בוא נשאיר את זה דיון אמיתי.  מר יעקב קורצקי:

 4 )מדברים ביחד(

 5 דני, לא אומרים מילה כזאת. מר יעקב קורצקי:

 6 )מדברים ביחד(

 7 דני, דני, לא אומרים מילה כזאת. דני. מר יעקב קורצקי:

 8 להם מותר להגיד בוגד.  מר אבי גרובר:

 9 )מדברים ביחד(

 10רות שלא תלכו עם אף ראש אתה מדבר על אג'נדה? אתה אמרת בבחי מר יעקב קורצקי:

 11עיר. הלכתם, שמתם פס על כל התושבים והבוחרים שלך. אתה מדבר על 

 12 אג'נדה, דני? 

 13 זה לא מה שאמרתי, אבל עזוב.  :אבי גרוברמר 

 14אמרתם בפרסיה, אמרתם לאנשים אנחנו לא נתמודד, לא נלך עם  מר יעקב קורצקי:

 15 ראש עיר, נחכה אחרי הבחירות. 

 16 )מדברים ביחד(

 17אני עמדתי על כל מילה שאמרתי על בית הכנסת הזה, שהם התנהלו  עקב קורצקי:מר י

 18לא כמו שצריך. גם היום אני אגיד את זה. אם הם יחצו את הסטאטוס קוו 

 19ברמת השרון וינסו לעשות דברים שהם לא מקובלים ברמת השרון, גם היום 

 20 אני אצא נגדם. 

 21 הם עשו. ד עידן למדן:”עו

 22שו בעבר. הם עשו בעבר. היום לפי דעתי, עידן, הם מתנהגים, הם ע מר יעקב קורצקי:

 23הם ממש נורמטיביים, הם הורידו פרופיל והיום הם מקובלים. אני מקבל 

 24 אותם, הם אחים שלנו. 

 25 הם עכשיו קצת שקטים, אחרי זה הם יעשו עוד פעם.  מר ירון גדות:

 26 בסדר. הם הורידו עכשיו ראש אז אני איתם.  מר יעקב קורצקי:

 27 זה שהם הורידו ראש עכשיו זה לא אומר. ר ירון גדות:מ

 28הם ירימו את הראש וינסו להשפיע ברמת השרון בצורה שהיא לא  מר יעקב קורצקי:
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 1 מתאימה, אתה תראה אותי הראשון שיוצא נגדם.

 2 נטע בבקשה. נטע, תודה רבה. מר אבי גרובר:

 3 עוד תיקון שאני חושבת שנכון לעשות, נטע זיו:’ פרופ

 4 היו שלושה. איך נהיה עוד תיקון? גרובר: מר אבי

 5 להוראות המעבר,  1זה בסעיף  נטע זיו:’ פרופ

 6 נהיו כבר ארבעה סעיפים. מר יעקב קורצקי:

 7יש כאן אבחנה צודקת בין בתי כנסת קיימים לבין בתי כנסת חדשים.  נטע זיו:’ פרופ

 8אנחנו חושבים שהאבחנה צריכה להיות באמת בין בתי כנסת קיימים 

 9לבין בתי כנסת חדשים או כאלה שעומדים להקצאה בגלל שנכס מתפנה. 

 10כלומר זה לא רק בניה של בנין חדש אלא למשל, לא יודעת, מסיבה כלשהי 

 11נכס מתפנה ומקצים אותו מחדש, צריך לראות את זה כהקצאה חדשה 

 12 ולא כבית כנסת קיים. אז זה תיקון רק שמבהיר את הנקודה הזאת.

 13כנסת קיים, אבי, שיש איתו איזה שהם בעיות שזה לא עמותה וכו'  בית ר צחי שריב:”ד

 14אז באמת אפשר להיות יותר נינוחים ולהסדיר את זה ולמצוא את הדרך 

 15 שהוא ימשיך לפעול במתכונת הקיימת. 

 16 אם אתה זוכר זה מה שפעם קודמת זה מה שהכי הפריע לי. אתה זוכר? מר אבי גרובר:

 17 ו הולכים איתך על זה. הולכים על זה.לא, הנה, אנחנ נטע זיו:’ פרופ

 18 בסדר. אז אני אומר.  מר אבי גרובר:

 19 אבל אם,  ר צחי שריב:”ד

 20 עשו כאילו יש לי פה איזה אינטרסים.  מר אבי גרובר:

 21 אנחנו עד עכשיו,  נטע זיו:’ פרופ

 22 זה היה הנקודה שאותי הכי הטרידה.  מר אבי גרובר:

 23 .והתבחינים פותרים את זה ר צחי שריב:”ד

 24 אנחנו מקבלים את העיקרון פה של הכשרה, נטע זיו:’ פרופ

 25 בסדר. מר אבי גרובר:

 26 אז אתה אמור לא להיות מוטרד יותר. ר צחי שריב:”ד

 27 של מצבים כאלה אם זה יושב על שב"צ,  נטע זיו:’ פרופ

 28 אתה יכול לישון בשקט.  מר יעקב קורצקי:



 04-8666313חברת איגמי, 

 16.6.2020מישיבת  מליאה  שלא מן  המניין  מיום   11 פרטיכל מס'

 

 20 

 1 אם זה בן אדם ללא עמותה,  נטע זיו:’ פרופ

 2 יש פה עוד איזה נקודה, שתיים, אבל בגדול אני מוטרד פחות. גרובר:מר אבי 

 3אנחנו מקבלים את זה. הרי אלה כללים שחלים על כל בתי הכנסת. אנחנו  נטע זיו:’ פרופ

 4שינינו פה את הזה, הדיסקט. אז זהו, אז למעשה מדובר פה בארבעה 

 5תיקונים קטנים למסמך הזה או לא קטנים, ובכפוף לקבלתם אנחנו 

 6 נתמוך בזה. ובלי קבלתם אני חושבת שזה לא, יהיה קשה לתמוך בו.

 7 עוד פעם.  מר אבי גרובר:

 8, הקצאה חדשה והשצ"פים להעביר להסדרת 6המועצה הדתית, סעיף  נטע זיו:’ פרופ

 9 שצ"פים. 

 10הדברים המהותיים, את כל השאר אפשר, אין בעיה. זה גוף העניין, רק   מר יעקב קורצקי:

 11 על זה. בסדר. 

 12 2-נטע, אני לא יודע, זה לא רק עם נטע אבל בואי ננסה להבין, נתחיל מ מר אבי גרובר:

 13ב'. כמו שאני מבין את זה מה שעומד מאחורי זה, וכמו שלקחנו את זה 

 14מועדת הקצאות שזה אנשים שהרבה מאוד שנים מתעסקים במטריה 

 15הזאת ולכן אופן ההסתכלות שלהם על הנושא הזה של איך מבצעים 

 16ת ואיך עושים הקצאות ומה השיקולים ומה החוקים ומה  הקצאו

 17הכללים, אני מניח שאותה תפיסת עולם עומדת מאחורי כשבאים 

 18ואומרים שרוצים לעשות איזשהו סדר בבתי הכנסת, זה לא רק עניין שמי 

 19שיש, נקרא לזה בלוקים מסוימים או  יכול להיותכי  50שמצליח להביא 

 20חתימות מהחבר'ה בשכונה ועכשיו  50יא יוכלו להב 4-רובעים מסוימים ש

 21 צריך, למה לא?

 22 .יכול להיותכי מגבילים פה לבתי אב, זה לא  נטע זיו:’ פרופ

 23בתי כנסת  4על  יכול להיותאני מבטיח לך שיכול להיות שבאזור הרב קוק  מר אבי גרובר:

 24ועוד  50ועוד קבוצה של  50לבית כנסת, יבואו לך קבוצה של  50יהיו לך 

 25שאם תבוא להסדיר  יכול להיותקבוצה, זה לא, גרים אלפים במורשה. ו

 26שם בית כנסת ויתחיל שמה איזה ריב עם החבר'ה בתוך בית כנסת, יבואו 

 27 עם הטופס הזה. 50-עם הטופס הזה ו 50לך 

 28 בסדר, אתה לא חייב להקצות להם.  נטע זיו:’ פרופ
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 1אני לא חייב, נכון. אני גם לא חייב, כתוב יצרף את המלצה. לא כתוב שמי  מר אבי גרובר:

 2שיקבע זה המועצה הדתית, כתוב יצרף את ההמלצה. יכולה הועדה כמו 

 3שאנחנו למשל עשינו בכמה מקרים שגם מהנדסת העיר המליצה, גם 

 4היועץ המשפטי המליץ, גם הגזבר, לא תמיד באנו וקיבלנו את זה כל מילה 

 5 כתבו. כמו שהם 

 6יש פה גוף שהוא מבין בבתי כנסת, בטוח יותר ממני,  ,אני ממה שאני מבין 

 7הוא מכיר יותר את הקהל שנמצא מסביב, יש לו את הדרכים שלו והוא 

 8מצרף פה המלצה, אומר הקבוצה בראשות מר כהן אל מול הקבוצה 

 9 בראשות מר לוי אנחנו מאמינים שהיא מייצגת יותר את התושבים, 

 10אז אל תקצה להם. למה צריך למנוע להגיש? זה תנאי להגשה זה הבעיה  זיו: נטע’ פרופ

 11 שלי. 

 12 אז אומרים לי פה שזה לא תנאי להגשה, זה חלק מהמסמכים,  מר אבי גרובר:

 13אומרים לך, אבי, הוא רשאי להביא המלצה מהמועצה הדתית. אם הוא  ר צחי שריב:”ד

 14 רוצה הוא יביא. אם לא רוצה לא יביא. לא חייב.

 15אני יעשה לכם את זה אפילו יותר פשוט. החברים במועצה הדתית מכיוון  מר יעקב קורצקי:

 16שבעיריית תל אביב יש מועצה דתית, בואו ניצמד לקריטריונים שנרקמים 

 17עיריית תל אביב ואתם לא יכולים לחשוד בעיריית בבחודשים האחרונים 

 18ואו ניצמד, תל אביב, זאת המועצה וזה העיר הכי פלורליסטית בארץ, ב

 19 נצמיד את המועצה הדתית שלנו לקריטריונים של,

 20 )מדברים ביחד(

 21  רגע עידן, למה אתה קופץ? מר יעקב קורצקי:

 22 עד עכשיו קפצת על כולם. ד עידן למדן:”עו

 23 )מדברים ביחד(

 24 אחד, קפצת על כולם.  ד עידן למדן:”עו

 25 לא קפצתי. אני עניתי לה בצורה תרבותית.  מר יעקב קורצקי:

 26א' והיא -י בשתיים, אתה לא יכול להגיד מדיניות עיריית תל אביב טובה ל ד עידן למדן:”עו

 27 ב'.-י בלא טובה ל

 28 לא, אני לשיטתכם. ד עידן למדן:”עו
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 1 )מדברים ביחד(

 2אם במקום, אני מציע אם במקום המלצת המועצה הדתית התייחסות  מר אבי גרובר:

 3 המועצה הדתית.

 4 תתייחס?אם היא לא  נטע זיו:’ פרופ

 5אבל יושבת ועדה, שנייה. אבל יושבת הועדה ואם היא לא תתייחס אז  מר אבי גרובר:

 6הועדה תשב ותחליט בלי התייחסות. כל מה שהם רוצים, מה שהם 

 7 אומרים לך, תראי, בסוף,

 8למה אתה שולח את כל מי שרוצה להגיש בקשה למועצה הדתית? למה  נטע זיו:’ פרופ

 9 שות ותתייעץ?שהועדה לא תיקח את כל הבק

 10 למה אני שולח מי שרוצה לבנות בנין למהנדסת העיר?  מר אבי גרובר:

 11 כי זה שונה.  ד"ר צחי שריב: 

 12 למה זה שונה? מר אבי גרובר: 

 13 מה עם רפורמים אחרים?   מה עם בית כנסת ישראלי? ד עידן למדן:”עו

 14 370ענו מה אתה עושה עם הבית עלמין עכשיו? עכשיו אנחנו קב מר יעקב קורצקי:

 15קברים לקבורה אזרחית, למי אתה פונה? למועצה הדתית. הם קיבלו את 

 16 זה?

 17 אבל זה בדיוק העניין,  ד עידן למדן:”עו

 18 )מדברים ביחד(

 19 לא, יש שם עמותה.  מר אבי גרובר:

 20 לא סתם העלינו את זה שצריך עמותה, ד עידן למדן:”עו

 21 המועצה הדתית?אז מה, למה שמה הם כן היו בסדר  מר יעקב קורצקי:

 22חבר'ה שנייה, אתם עוד פעם מפספסים איזה משהו. אתם כל הזמן  מר אבי גרובר:

 23חושבים שיש פה איזה מזימה גדולה מאחורה לסדר את הכול. בסוף 

 24בוועדת הקצאות שיושבת ומחליטה יושבים האדונים הנכבדים האלה 

 25שגם ישבו והכינו את הקריטריונים האלה. כשהם באים להחליט בין 

 26הקבוצה בראשות מר כהן לבין הקבוצה בראשות מר לוי, לא מר לוי, מר 

 27 אברהם, שהם צריכים להחליט ביניהם.

 28הם אומרים אנחנו לא רוצים סתם לפי צבע העיניים, מי שיש לו שם של  
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 1מתחרז עם תפוז או משהו כזה, הם רוצים משהו קצת יותר מבוסס. ולכן 

 2בין אברהם לכהן אנחנו  אנחנו רוצים שכשאנחנו יושבים ומחליטים

 3רוצים, אנחנו חושבים שיעזור לנו שהמועצה הדתית תבוא ותתייחס 

 4 לנושא הזה. עכשיו אני מבין, שנייה, אני מבין,

 5 )מדברים ביחד(

 6 בואו נדבר אחד אחד.  ד"ר צחי שריב:

 7אבל כל מה שאומרים הוא מביא את ההתייחסות. עכשיו עוד פעם, בסוף  מר אבי גרובר:

 8אחרי זה זה גם בא למליאת המועצה. נכון? בסוף אחרי הקצאה יש ועדה ו

 9 אחרי זה בא למועצה.

 10עכשיו כמו שאתם יודעים כל כך יפה להגיד להם בחלק מהמקומות שמענו  

 11את המלצתכם והצבענו אחרת, עיין ערך ישיבה אחרונה תעודה, לא 

 12תעודה, אמר היועץ המשפטי אי אפשר להוציא תעודה, הוצאנו תעודה. 

 13 י? אז יושבת הועדה על בסיס הזה של התייחסות, אוק

 14 אבל הם לא יגיעו לוועדה. נטע זיו:’ פרופ

 15 אבל הוא אומר לך שזה התייחסות. כן יגיעו, זה לא תנאי סף. עשר פעמים.  מר אבי גרובר:

 16 איך יגיעו בלי ההמלצה של המועצה הדתית? נטע זיו:’ פרופ

 17 זה לא תנאי סף להגיש. מר אבי גרובר:

 18 למה שלא יהיה כתוב,  צחי שריב:ר ”ד

 19 כן. מר אבי גרובר:

 20שהועדה אחרי שתקבל את כל הבקשות תפנה אותם להתייחסות המועצה  ר צחי שריב:”ד

 21 הדתית. הועדה תפנה את כל ההצעות,

 22 אבל לא כתוב תנאי להגשת הבקשה הינו.  מר אבי גרובר:

 23 כן כתוב. נטע זיו:’ פרופ

 24תבחין אבי, אני אחסוך לך. באלפי מנשה בבקשה, תבחינים באלפי מנשה,   מר יעקב קורצקי:

 25לדיון בבקשה להקצאת קרקע במבני בתי כנסת על מבקש ההקצאה לצרף 

 26אישור המועצה הדתית אלפי מנשה. מה הבעיה? גם בבאר שבע וגם בתל 

 27 אביב,  

 28 )מדברים ביחד(
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 1י ברשותך, הסבים שלנו היו רונאז אנחנו עוד פעם נחזור לסטודנט.   מר יעקב קורצקי:

 2 מוכנים למות על פחות מזה.

 3 )מדברים ביחד(

 4יעקב, אלא אם כן הכוונה לעשות פרובוקציה, אז בוא נוריד את הסטודנט.  מר גיא קלנר:

 5הסטודנט מטרתו לא הייתה לקבוע את הקריטריונים, הסטודנט מטרתו 

 6הייתה לעשות עבודת איסוף חומר טכני. הוא לא קבע את הקריטריונים, 

 7הוא לא גיבש המלצות, הוא לא יושב כקונטרה לעבודה של פרופסור או 

 8 פורום מכובד אחר. רב או כל 

 9 טוב.  מר יעקב קורצקי:

 10 תוריד אותו מהשולחן בבקשה. מר גיא קלנר:

 11 ירד בזה הרגע.  מר יעקב קורצקי:

 12 תודה. מר גיא קלנר:

 13 והתקיימה ישיבה עם רבנים.  ד עידן למדן:”עו

 14בתמצית פרוטוקולי ישיבות ועדת הקצאות שהעברנו לכם יש ג'  3בעמוד  מר אבי גרובר:

 15ועדת הקצאות מציעה כי נציג מהמועצה הדתית  :8ת, סעיף עמדה כללי

 16שיוזמן באופן קבוע בכל הליך הקשור בבקשה להקצאת קרקע לבית 

 17 הכנסת. 

 18הסעיף הזה בא לדברי גידי לעדן את הדבר הזה, הגוף המבקש יצרף  

 19המלצה. עכשיו אם אתם רוצים לחזור, אם אתם מוכנים אז נעבור חזרה 

 20מציעה כי נציג המועצה הדתית יוזמן באופן  לסעיף הזה ועדת הקצאות

 21 קבוע בכל הליך הקשור בבקשה להקצאת קרקע לבתי כנסת. 

 22 סבבה, מסכימים. נטע זיו:’ פרופ

 23 סבבה. מר גיא קלנר:

 24 כן. נטע זיו:’ פרופ

 25 ולא זכות וטו של המועצה הדתית.  ר צחי שריב:”ד

 26א הייתה זכות וטו. הכוונה לא היה בשום קטע לא ניסו לעשות, הכוונה ל מר אבי גרובר:

 27הייתה שיש איש מקצוע שמחווה את דעתו בין כמה בקשות שיש כדי 

 28 לעזור לוועדה המקצועית לבחור.
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 1 אבי, מר יעקב קורצקי:

 2 לא בסדר? מר אבי גרובר:

 3רמת  עיריית ממש לא בסדר. ישבה הועדה המקצועית המכובדת של מר יעקב קורצקי:

 4 השרון,

 5 אומר לך שזה בסדר.אבל הוא  מר אבי גרובר:

 6 )מדברים ביחד(

 7 לא נהיית צרוד מהדיון הקודם?עידן ברשותך, עידן, עידן.   מר יעקב קורצקי:

 8 )מדברים ביחד(

 9אני אתן לך דוגמא למה לא. הועדה המכובדת ישבה במשך שלושה ימים   מר יעקב קורצקי:

 10רצוף, אין לנו הרבה נושאים רציניים לטפל בהם ברמת השרון, אין לנו 

 11את המשרפה, תע"ש, גלילות, ישבו שלושה ימים, ביום שישי הועדה 

 12קיבלה טלפון מחבר מועצה והוא אומר להם תדברו רק על בר יוחאי. למה 

 13שהוא מבקש מהם. הועדה המכובדת אומרת לו ועונה, זה התשובה של 

 14היועץ המשפטי, בהתאם לעמדת היועץ המשפטי בהסתמך על חוזר מנכ"ל 

 15הקצאות העירונית נקבע כי ועדת ההקצאות הינה  משרד הפנים בניהול

 16 ועדה מקצועית המחויבת לפעול באופן שוויוני על בסיס קריטריונים, 

 17 אינה עם א' או הינה עם ה'? ד עידן למדן:”עו

 18עם ה'. שתהיה בריא. אז אתה מדבר איתי על ניסיון מבחוץ של חבר  מר יעקב קורצקי:

 19ועית שאני לא יודע, צריך מועצה ביום שישי להתערב בוועדה המקצ

 20לבדוק את זה אם זה בכלל חוקי לעשות דבר כזה. זה אסור. אסור. יש 

 21 ועדה מקצועית, זה קודש קודשים. אסור.

 22 )מדברים ביחד(

 23דני, אני מאוד מתירני, לא יעזור לכם, לא תשנו אותי. אני מרשה דיון  מר אבי גרובר:

 24 ואנשים מדברים, 

 25זה לגיטימי, אנחנו כל אחד רוצה להביע את העמדה שלו. הכול בסדר,  מר יעקב קורצקי:

 26 אנחנו לא חס וחלילה עושים איזה משהו,

 27כל המטרה של הסעיף הזה הייתה לקבל איזושהי התייחסות מקצועית.  מר אבי גרובר:

 28כתבנו שתהיה  1זו הייתה המטרה. לא דרך לעצור זה, הרי זה בסעיף 
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 1ו דרך זה שההוא במועצה שוויוני ופתוחה לכל הזרמים, אז אם כאיל

 2הדתית יושב דרך זה אני מונע מכל הזרמים האחרים לקבל בית כנסת, אז 

 3זה ברור שזה גם לא, יש לך פה אחלה עילה לתביעה בבית משפט, זה 

 4 לדעתי כאן העתירה די קלה.

 5 )מדברים ביחד(

 6 למה אתה שולל אותם? אתה רוצה שמה שאתה הבטחת,  מר יעקב קורצקי:

 7 לא.  מר דני לביא:

 8 אז תגידו מילים אחרות,  מר יעקב קורצקי:

 9 אבל אנחנו בלי הכוכבית הזאת, מר אבי גרובר:

 10לפרק את הישיבה ביי הוק וביי קוק ולא צריך אף אחד, אף גורם מקצועי  מר יעקב קורצקי:

 11 וזה יותר מכובד, עידן. 

 12 ב' יש איזשהו, מה שהם הציעו עכשיו זה בסדר? 2רגע.  מר אבי גרובר:

 13 אני בסוף אגיד את הסיכום שלי, אבי.  יעקב קורצקי:מר 

 14זה בדיוק זה. התייעצות, גורמי מקצוע. לא  1אבי, הכוכבית של סעיף  ד עידן למדן:”עו

 15צריך להוסיף שום דבר ואת זה אפשר לבטל, חלק מגורמי המקצוע לעניין 

 16 ההקצאה.

 17אבי, אני רוצה לדבר. אני מנסה להבין בדיוק את המהות של  מר שמוליק גריידי:

 18 הישיבה. לשם מה הקריטריונים תסביר לי. אני מנסה להבין ולא מצליח. 

 19 על מה הישיבה הזאת? מר אבי גרובר:

 20 כן, על מה הישיבה? למה עושים קריטריונים? מר שמוליק גריידי:

 21 הישיבה יש ישיבה. הישיבה הזאת היא בגלל הישיבה. בגלל  מר אבי גרובר:

 22לא, לא, אני מנסה להבין. יש איזה בית כנסת חדש שהולכים לעשות?  מר שמוליק גריידי:

 23 שנה אני חושב הקצו בית כנסת אחרון. 42לפני 

 24 על פניו כן. שנייה, על פניו כן. מר אבי גרובר:

 25 על פניו. מר שמוליק גריידי:

 26מרתי עכשיו? עפ"י פסיקת בית לא על פניו, סליחה. כבר עשו. מה א מר אבי גרובר:

 27המשפט, גם עפ"י פסיקת בית המשפט בבית הכנסת בר יוחאי מתקיימת 

 28כרגע ישיבה. אנחנו דרשנו מהישיבה להתפנות במסגרת החלטה שעברה 
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 1גם במועצה, קיבלנו פה החלטה, לדעתי אני לא יודע אם זה פה אחד אבל 

 2ים את פינוי זה היה לדעתי מאוד קרוב לשם שאמרה שאחד אנחנו דורש

 3 הישיבה מתוך בית הכנסת. 

 4מיד לאחר הפינוי אנחנו מנהלים נוהל הקצאה לאותו בית כנסת. זאת  

 5אומרת אנחנו לא לוקחים את המבנה והופכים אותו למתנ"ס, גן ילדים 

 6או כל דבר אחר. הוא חוזר לשמש כבית כנסת. מאחר וכרגע לתפיסתנו גם 

 7מת, במקום הזה לא מתקיים בית המשפט נתן לזה איזשהו סוג של חות

 8כרגע בית כנסת, אנחנו דרשנו את הפינוי של אותו מבנה מהמחזיקים 

 9הנוכחים שאנחנו אומרים שזה הישיבה וגם שלמה לוי בגלל שהוא הפר 

 10 או זה, ולכן אנחנו כרגע אמורים להביא לפינוי המבנה הזה מהמחזיקים. 

 11 רגע, ישנה עתירה לבית המשפט. :מר שמוליק גריידי

 12 בסדר. מר אבי גרובר:

 13 אני מנסה להבין. רגע, רגע. אתה מנסה לעקוף את בית המשפט?מר שמוליק גריידי: 

 14 צחי, אם אני לא אצליח, מר אבי גרובר:

 15 ערעור לבית המשפט.  ר צחי שריב:”ד

 16 בוא נחכה לסוף הערעור.  מר שמוליק גריידי:

 17 )מדברים ביחד(

 18 ה לענות. אני מנסה הכי אמיתי לענות לך. שמוליק, אתה שואל, אני מנס מר אבי גרובר:

 19 למה? הדיון הזה חשוב. מר יעקב קורצקי:

 20אמור להתפנות ואנחנו פועלים בעניין הזה וכבר יש לנו עו"ד והכול.  מר אבי גרובר:

 21השלושה חודשים שנתנו להם להתפנות מסתיימים ביום חמישי. ככל 

 22 שהם לא יתפנו תוגש תביעה לפינוי. אין צו מניעה.

 23 אין צו מניעה. אוקי.  ר שמוליק גריידי:מ

 24 אין צו מניעה. תוגש עתירת פינוי. מר אבי גרובר:

 25 למי אנחנו מגישים את צו המניעה, אבי? מר יעקב קורצקי:

 26 אם הוא רוצה למנוע ממני, מר אבי גרובר:

 27 למי אנחנו מגישים את הצו פינוי? למי? מר יעקב קורצקי:

 28 בית משפט. מר אבי גרובר:
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 1 על מי אנחנו מגישים? למי אבל? יעקב קורצקי:מר 

 2 )מדברים ביחד(

 3העו"ד כתב, אני לא זוכר מי. והקריטריונים האלה, חבר'ה שנייה, אני  מר אבי גרובר:

 4יכול בבקשה? הקריטריונים האלה אמורים להנחות אותנו בהליך 

 5 שבמסגרתו אנחנו נקצה את המבנה הזה לטובת בית כנסת.

 6ימים אתה מנסח קריטריונים שהצוות המקצועי שלך אומר  4-ו מר שמוליק גריידי:

 7 שהוא עדיין לא סיים את העבודה שלו.

 8 הוא הגיש המלצה.  מר אבי גרובר:

 9 הוא עוד לא סיים.  מר שמוליק גריידי:

 10 שנייה. הוא הגיש המלצה. מר אבי גרובר:

 11מוסמך ימים לחצו את הצוות המקצועי במקום לקחת מישהו  4-ב מר שמוליק גריידי:

 12 ושיבדוק את הנושא אחד לאחד, 

 13 הוא המוסמך. הצוות המקצועי הוא המוסמך.   ד עידן למדן:”עו

 14 אתה מנסה לכפות את דעתך על הצוות המקצועי. למה? מר שמוליק גריידי:

 15 ממש לא.  ד עידן למדן:”עו

 16 כי זה האג'נדה שלך. האג'נדה שלך לבוא ולהוציא, מר שמוליק גריידי:

 17 אנחנו מאמצים את רוב ההמלצות, למדן:ד עידן ”עו

 18 אתה לא מאמץ.  מר שמוליק גריידי:

 19 )מדברים ביחד(

 20אם היית מאמץ, היית  .גיאשנייה  תן לי לסיים לדבר. רגע, רגע, מר שמוליק גריידי:

 21 לוקח... אני בעד הישיבה, אני בעד כל בית כנסת שיבנה פה ברמת השרון. 

 22פרוטוקול החלטת ישיבת ועדה מקומית רמת השרון נושאים תכנוניים, 

 23פרוגרמה להקצאת קרקע לצורכי ציבור לרמת השרון, רגע, שניה אחת, 

 24 הפרוגרמה.  כל מאשרים את 2016. 11.5.2016-מתי זה היה? ב

 25 מה זה היסטוריה? אני לא מבין. ד עידן למדן:”עו

 26 )מדברים ביחד(

 27מוסדות חינוך חרדי, ישיבה, מומלץ שלא  כאן . כתוב2016-ב מר שמוליק גריידי:

 28לישיבה אלא בצמוד לאחד מבתי הכנסת נפרד להקצות שטח קרקע 
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 1 בתת ניצול, אם באמצעות תוספת או אגף למבנה.ברובם הבנויים 

 2 שיגישו בקשה. נטע זיו:’ פרופ

 3 זאת אומרת שאתה פועל היום בניגוד לפרוגרמה שלך. אתה בא מר שמוליק גריידי:

 4 אני הולך לשנות, תשנה את הפרוגרמה שלך.ואומר, 

 5 )מדברים ביחד(

 6הנוהל להקצאת קרקע ללא תמורה משרד הפנים אומר לך אתה לא  מר שמוליק גריידי:

 7נוהל, אנשים שנמצאים  לשנותעל סמך האג'נדה שלך לבוא והיום יכול לבוא 

 8של שנה. אתה לא יכול לעשות את זה. תשכח מזה. גם בנוהל  42במקום 

 9משרד הפנים. על כל נוהל חדש מדבר איתך על מבנה חדש. הקצאת קרקעות 

 10של משרד הפנים אומר לך: נוהל זה חל רטרואקטיבית על התקשרויות 

 11שנה במקום, אתה לא יכול לשנות  42הבית כנסת היה  להקצאת קרקע. 

 12משהו, אתה יכול לשנות על בית כנסת חדש. אז אני מנסה להבין לאן אצה 

 13אן אצה הדרך? מה, יש איזה מבנה חדש בית כנסת שהולכים הדרך. ל

 14 להקים? 

 15אני זוכר היה שב"צ בחטיבת אלכסנדרוני בתוך הזה, אני ויתרתי עליו.  

 16ויתרתי עליו. מנכ"ל משרד השיכון מתקשר אלי ואומר לי שמוליק, אתה 

 17בטוח? אמרתי כן. קחו את הכסף הזה שימו אותו במתנ"ס אלי כהן. זה היה 

 18ליון בזמנו וחיים כהן היה מהנדס. אבל לבוא היום ולבטל בית כנסת מי 1.2

 19שנמצא במקום, יש ישיבות וכוללים, תקרא להם איך שאתה רוצה, זה 

 20נקרא ישיבה ברמת השרון ולהצביע על בית כנסת בר יוחאי ולבוא בוא 

 21 תוציא להם את העין כמו שעושים היום. 

 22ילים לנגן שמה. מה? כשיש באים לבית כנסת בערב שבת עם גיטרות ומתח 

 23האם הציבור  ?ברמת השרון אני בא ועושה את הדברים האלהמצעד גאווה 

 24הדתי בא ועושה איזה משהו נגד הציבור החילוני על מה שהוא עושה? בחיים 

 25 לא היו דברים כאלה מעולם.לא היה דבר כזה. בחיים לא היה דבר כזה. 

 26 )מדברים ביחד(

 27יום לפני בחירות במשחק הפוליטי שלך  30ליח, עידן. אתה לא תצ מר שמוליק גריידי:

 28אתה מגיש עתירה בבית משפט. תעזוב, תרד מזה כבר. אתה לא תצליח, זה 
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 1לא יצלח בידך, אין לך שום סיכוי אפילו לעמוד בזה. אני רק אומר אני רואה 

 2פה הוצאת עיניים כל הזמן לציבור המסורתי לשנות את הסטאטוס קוו 

 3ולעשות כל מיני דברים שהם בניגוד לדברים אחרים  ברמת השרון. לבוא

 4 לא נורמאלי.  נשמעשאנחנו חושבים עליהם, זה 

 5 )מדברים ביחד(

 6עידן, אני אוציא אותך החוצה. עידן, אני אוציא אותך החוצה. לא עידן,  מר אבי גרובר:

 7 אתה לא תדבר עכשיו. עידן, אתה לא תדבר עכשיו. 

 8 )מדברים ביחד(

 9יש הרבה מבני ציבור ברמת השרון בבניה לא חוקית. לא כולם מוסדרים.  :מר שמוליק גריידי

 10אחוז, לא יודע  25-בערים אחרות בתל אביב גם אפשר להפוך את זה גם ל

 11 למה לא עושים את זה עד היום. אבל יש דברים שניתן לעשות. 

 12 )מדברים ביחד(

 13ף. אני מודיע לכם אתם מתסיסים פה את הישוב, יהיה פה אסון בסו מר שמוליק גריידי:

 14יהיה פה אסון. הציבור עכשיו גם המסורתי, גם הדתי וגם מי שמאמין 

 15באלוהים עדיין הוא רואה וזועם ושותק, אבל יהיה מצב בסוף, יהיה בסוף 

 16 דבר, יקרה פה, אני אומר לך, אני מודיע לך,

 17 אל תלך לשם. מר אבי גרובר:

 18אם אנחנו . קשיבדברים חריגים שיקרו. תאני יודע את זה, יהיו פה  מר שמוליק גריידי:

 19מגיעים עכשיו לבית הכנסת של בוטמן שיושב שם שנים על גבי שנים, אז 

 20 אני אומר, לאן אנחנו מגיעים?

 21 )מדברים ביחד(

 22אי אפשר ככה, עידן. אי אפשר. אי אפשר שכל פעם שבא לך לדבר, אתה  מר אבי גרובר:

 23 מדבר. 

 24 כל הדיונים, עידן. עידן, אתה הורס את מר יעקב קורצקי:

 25 די יעקב, גם אתה. מר אבי גרובר:

 26 )מדברים ביחד(

 27אז אני אומר לאן אנחנו מגיעים, לאיזה מקום, לאיזה תהום. אני  מר שמוליק גריידי:

 28רואה בפייסבוק כותב שמה במקום הבית כנסת טיב טעם, במקום בית 
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 1יהודים. כנסת מועדון נוער. לאן הגענו? אתם רוצים להיות יהודים, תהיו 

 2 , מתאסלמים, אין לי בעיה. אתם לא רוצים, תגידו אנחנו מתנצרים

 3 אל תלך למקום הזה.  מר גיא קלנר:

 4שנה חבר מועצה, תסלח לי, אני  21אני הולך למקום הזה. גיא, אני  מר שמוליק גריידי:

 5חברי מועצה בקואליציה, אתה  14מתבייש להגיע לישיבות האלה. אתם 

 6ר, אני מנהל את הישיבה בחצי שעה תלכו הביתה. יודע מה? אני ראש עי

 7 אתם אוכלים אחד את השני. 

 8 )מדברים ביחד(

 9מאשרת ישיבה. זאת אומרת  2016תכנית המתאר שאישרנו ב אבי,  מר שמוליק גריידי:

 10אני שאם היינו בונים, יש לך תכנית מאושרת, זו התוכנית שלך.  אבי, 

 11סמכות שלך, אנחנו נגבה מציע לך כראש העיר תתפוס פה פיקוד, זה ה

 12אותך. יש פה מסלול שהלכו לערעור לבית המשפט, בית המשפט יבוא 

 13ויכריע לכאן או לכאן. אנחנו יודעים אבל בינך לביני ובין כל אחד, תורידו 

 14את המסכות, אתם פועלים נגד מקום אחד, נגד בר יוחאי. זה לא שוויוני, 

 15 זה לא אסתטי, 

 16שוויוני. לפעול נגד מקום שהתנחל בשטח ציבורי, בשטח  זה שוויוני. זה מר ירון גדות:

 17 של העירייה, 

 18 אף אחד לא מתנחל, אף אחד לא,  מר שמוליק גריידי:

 19 )מדברים ביחד(

 20 לאף אחד אין זיכיון, אף אחד לא מעוגן בהסכם אחד,  מר שמוליק גריידי:

 21 )מדברים ביחד(

 22כנסת, הוא לא נגד בתי מה ההיתממות? כשבאים ואומרים המאבק הזה ה מר גיא קלנר:

 23והוא לא, אז אומרים זה לא בסדר. עכשיו כשבאים ואומרים יש פה מקרה 

 24נקודתי של בר יוחאי כישיבה לא חוקית, אז אומרים לא, למה אתם פועלים 

 25 נגד הישיבה? אז תחליטו, אם אתם רוצים,

 26 )מדברים ביחד(

 27 שמוליק לא סיים. גיא, שנייה. שמוליק לא סיים. גיא, גיא, גיא, מר אבי גרובר:

 28 גיא, מניפולציות, מניפולציות, מר שמוליק גריידי:
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 1 לא, זה לא מניפולציה.  מר גיא קלנר:

 2 תשמע רגע, תשמע. מר שמוליק גריידי:

 3 או שהולכים ככה או שהולכים ככה.  מר גיא קלנר:

 4 אבל תן לו לסיים. אני מבקש שתרשמו לכם הערות ותגיבו מסודר. לא גיא, מר אבי גרובר:

 5 גיא, הוא מדבר עכשיו.

 6 אתה נותן זכות דיבור אחרי זה? מר גיא קלנר:

 7 כן, ברור.  מר אבי גרובר:

 8אם אתה עוצם את העיניים ואתה אומר שאין ישיבות יותר ברמת  מר שמוליק גריידי:

 9 השרון, אין, רק הישיבה הזאת, אבל יש עוד, 

 10 )מדברים ביחד(

 11שנמצא בבית כנסת מה הם יעשו בבית  אף אחד לא יקבע לציבור מר שמוליק גריידי:

 12 כנסת, איך הם יתפללו. 

 13 באלול אנחנו צריכים לקום בשלוש לפנות בוקר לסליחות. אי אפשר.  מר יעקב קורצקי:

 14אני גם בבית כנסת הרפורמי שהקמנו אני הראשון שהצבעתי  מר שמוליק גריידי:

 15 ואמרתי זכותו של כל אחד, 

 16 )מדברים ביחד(

 17 .50 ד עידן למדן:”עו

 18 בתי כנסת ברמת השרון. המהנדסת תגיד לך, אני לא בסדר. 50 מר יעקב קורצקי:

 19 .50 ד עידן למדן:”עו

 20במתנה. קח אותם במתנה, תעשה איתם מה  15? אני נותן לך 50 מר יעקב קורצקי:

 21 שמצאת תיקח אותם. 15-שאתה רוצה עם ה

 22 )מדברים ביחד(

 23 ת השרון? המהנדסת, כמה בתי כנסת יש ברמ מר יעקב קורצקי:

 24 .35לא יודעת. סקר נכסים אומר  עירית:

 25 אני אסביר לך. אתה רוצה שאני אסביר לך? ד עידן למדן:”עו

 26 לא, לא, אין לך מה להסביר לי.  מר יעקב קורצקי:

 27 שמוליק, אתה מסיים? מר אבי גרובר:

 28 להטעות את הציבור.  מר יעקב קורצקי:
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 1 בתי כנסת, 35יש לך  ד עידן למדן:”עו

 2 ביחד( )מדברים

 3אני אומר הסיפור פה זה לא בתי הכנסת ואף בית כנסת לא מפריע  מר שמוליק גריידי:

 4לאף אחד. יש פה עניין של לבוא ולהתנכל לציבור מסוים. אין פה משהו 

 5אחר. כל השכונה הזאת אתם יודעים מכירים שם את המקום, ומחלקת 

 6כנסת,  הרווחה, אתם בטח שמעתם סיפורים על מה שהיה שם מתחת לבית

 7 היה מאורת סמים שמה במקלט שבסופו של דבר העירייה לקחה את זה. 

 8לשמחתנו הרבה הפשיעה שמה פחתה, אנשים לא משתמשים בסמים כמו  

 9שהיו שם, מורשה נהפכה להיות שלווה ולא בואו נאמר מורשה של פעם. אני 

 10אומר שהחשיבות של המקום הזה כמרכז קהילתי, לציבור הדתי אין בכלל 

 11שהוא יכול ללכת לשם ולהתיישב שם ולעשות  ים, אין לו מתנ"סיםמתנ"ס

 12דברים. זה הבית כנסת, זה המכלול שלו, זה אורח החיים שלו. זה בדיוק 

 13 כמו שלדרכי נועם יש להם את הבית כנסת,

 14 אף אחד לא מתנגד לבית כנסת. ד עידן למדן:”עו

 15 כמה מתנ"סים יש ברמת השרון? ר צחי שריב:”ד

 16אף אחד לא התנגד לבית כנסת ואף אחד לא התנגד לישיבה. הישיבה  גריידי: מר שמוליק

 17 לא פוגעת, הישיבה לא עושה שום דבר.

 18 אתה משווה מתנ"סים לבית כנסת? צחי, אל תהיה,  מר יעקב קורצקי:

 19צחי, זה אחת משלושת הערים עם הכי הרבה מתנ"סים. אנחנו אחת  דברת וייזר:’ גב

 20 משלושת הערים בארץ. 

 21 המתנ"סים רק של חילוניים? צחי שריב: ר”ד

 22 מתנ"סים חילוניים, דברת וייזר:’ גב

 23 )מדברים ביחד(

 24 לבקשת רמב"ם מגוונים עושים פעילויות, ד עידן למדן:”עו

 25נכון. תודה רבה, עידן. עידן, תודה רבה לכם. תודה רבה. יופי, סוף  מר יעקב קורצקי:

 26 סוף אתם מכירים,

 27 )מדברים ביחד(

 28 שנה. תודה.  50אחרי  קי:מר יעקב קורצ
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 1 )מדברים ביחד(

 2קח פיקוד. קח פיקוד, זה בידיים שלך. זה בידיים שלך כי אני לא  מר שמוליק גריידי:

 3יודע מה יהיה הלאה, כי אני שומע את הזעקות בחוץ ואת הצעקות בחוץ. 

 4יש פה עניין שנדון בבית משפט, ערעור, לא ערעור, כך או כך זה בית המשפט 

 5המשפט יושבים שם מספיק אנשים חכמים, הם יבינו. וגם מה  יפסוק, בית

 6 שהם יקבעו הם יקבעו לטובת כלל הארץ. 

 7לבוא וללכת נגד פרוגרמה שאנחנו אישרנו במועצת העיר, אתה היית שם  

 8והצבעת בעד, לבוא וללכת להתנגד למה שאתה מאשר זה נראה לא טוב. 

 9שעות כשהועדה עצמה  3-שעות או ב 4-ימים או ב 4-לקבוע קריטריונים ב

 10אומרת שהיא לא מוכנה ולשבת עכשיו על קריטריונים זה נשמע בדיחה. זה 

 11 נשמע בדיחה. 

 12אם יש לך קואליציה רחבה כל כך כנס את כולם, שב עם כולם ותתחיל  

 13לעשות. אבל אין שום סיכוי לפתור את הבעיה עכשיו, אני מציע למשוך את 

 14ים ולהחזיר באמת את הכול, לתת לבית המשפט לעשות את הדבר

 15 הסטאטוס קוו לרמת השרון ולא לעשות טעויות ומשגים. 

 16אני יודע שכל אחד נוח לו לשבת בצד ולהתנהג ככה פוליטית, יש כל מיני  

 17אנשים, כל אחד והחוויות, אני לא הייתי הולך ככה. אם יש לי את האמירה 

 18לך  שלי אני הייתי אומר את האמירה שלי ונכנס עם זה עד הסוף. יש

 19קואליציה רחבה, תגבש את כולם מאחוריך ותעשה מה שאתה רוצה. אבל 

 20לקבוע עכשיו נוהלים, לקבוע נוהלים עכשיו כשיש ערעור בבית משפט? זה 

 21 נשמע כמו זילות של בית המשפט. 

 22 טוב. גיא רצית? מר אבי גרובר:

 23, אם הצלחנו כן. קודם כל אני חייב לברך כי בישיבה הזאת אכן נעשים ניסים מר גיא קלנר:

 24לחבר בין גריידי לקורצקי יצא פה אחלה נס שבעולם ואני קודם כל אני חייב 

 25 לברך. שאפו.

 26אני מתנצל אבל הניסיון לייצר פה מלחמת דת וכאילו פועלים פה  

 27מאינטרסים של פגיעה בבתי כנסת ופגיעה בדתיים מי שמנסה לייצר את 

 28סתה. אף אחד לא התזה הזאת ולהוביל את השיח הזה הוא מייצר את הה
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 1עושה את זה פה, שמוליק, לא הפרעתי לך, אל תפריע לי בבקשה. אל תפריע 

 2 לי בבקשה.

 3 הפרעת לו קצת. מר אבי גרובר:

 4 לא הבנתי, זה עכשיו החזית, מר גיא קלנר:

 5 החזית העממית.  מר יעקב קורצקי:

 6 השיתוף פעולה? מר גיא קלנר:

 7. לא, אל תתעצבן לי עכשיו, נו מה אתה הפרעת לו קצת, אבל בבקשה גיא מר אבי גרובר:

 8ילד קטן? מה נעלבת עכשיו? אתה מדבר, מישהו יכול לעצור אותך אם אתה 

 9 רוצה לדבר? 

 10 תראה, אני מדבר ברוגע, זה מחווה של אהבה. מר גיא קלנר:

 11 )מדברים ביחד(

 12 עשיתי בדיחונת קטנה. יאללה גיא תמשיך. גיא, תמשיך בבקשה. מר אבי גרובר:

 13אני אמרתי משהו? אני לא אמרתי שאין פה מצעדי גאוה וטוב שיש ברמת  קלנר:מר גיא 

 14השרון מצעדי גאוה ואני לא אמרתי שלא צריך להיות מתנ"סים וטוב שיש 

 15מתנ"סים ופעילות לכל המגזרים ולכל הפלחים ולכל המינים. מה שאמרתי 

 16 זה שהניסיון לגרום,

 17רות מול בית כנסת, יש התרסה יותר גיא, יום שישי הולכים עם גיט מר יעקב קורצקי:

 18 גדולה מזאת?

 19 רגע.  מר גיא קלנר:

 20 גיא, מישהו עשה פעם משהו כזה? זה צעד קיצוני.  מר יעקב קורצקי:

 21 יעקב ידידי, אני מדבר כרגע על העקרונות הגדולים. לקחת מהלך,  מר גיא קלנר:

 22 )מדברים ביחד(

 23אומר זה שאי אפשר כל פעם לתפוס את תנו לי בבקשה לסיים. כל מה שאני  מר גיא קלנר:

 24הטיעון מהצד השני שלו, או שמאשימים קבוצה פה בתוך המועצה שהיא 

 25רק מנסה לסיים את פעילותה של הישיבה ואתם יכולים להגיד אנחנו 

 26חושבים שזה בסדר, לא בסדר או שמנסים להגיד שהיא נגד דת ודתיים ואז 

 27 הישיבה מתנקזת בתוך זה.

 28אמרתי את זה לאורך שנים עוד במועצה הקודמת, אפשר  אני מצהיר מה אני 
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 1לבדוק את זה, ואני אומר את זה בצורה הגונה וצלולה גם כרגע. אני מכבד 

 2מאוד את הציבור הדתי ברמת השרון, אני לא נגד בתי הכנסת ואני לא חושב 

 3שאף אחד מהאנשים שיושבים סביב השולחן הזה, גם אם הם פועלים עפ"י 

 4רצון לפנות את הישיבה מתוך זה שהיא לא חוקית, מתוך  צו מצפונם מתוך

 5זה שזה התקבל פה בהחלטת מועצה, מתוך זה שבית משפט בישראל קבע 

 6שצריך לפנות אותם, כל השולחן הזה לא משנה מאיזה סיעה הוא, לא משנה 

 7אם הוא חובש כיפה או לא, זה לא פוגע באף אחד מרגשותיו של האחר, 

 8 ישראל. לקיים צו של בית משפט ב

 9על מה אנחנו מדברים? מה זה פתאום פתחנו את כל הסיבוב הזה עוד פעם  

 10תחת טיעונים דמגוגיים של אתם לא נותנים ואנחנו נאצים ואני לא יודע 

 11מה. מה זה המשחק המחודש הזה? יש מהלך ברור, קבענו לו דרך התנהלות, 

 12חנו הקמנו ועדה. שבוע שעבר בשקט, בנועם יחסית באו לפה, אמרו אנ

 13 צריכים את ועדת ההקצאות המקצועית, אפשר היה ללכת, עוד אבי אמר,

 14 גיא, ממש לא. מר יעקב קורצקי:

 15 רגע. מר גיא קלנר:

 16 גיא, ממש לא. מר יעקב קורצקי:

 17 רגע, רגע יעקב. מר גיא קלנר:

 18 לוועדה והסברתי להם שהם טועים והם שוגים,שלחתי מכתבים  מר יעקב קורצקי:

 19 יעקב,רגע,  מר גיא קלנר:

 20היום מיכאל הודה שכל התהליך היה שגוי. מלכתחילה שלחתי להם  מר יעקב קורצקי:

 21 מכתבים פעמיים, 

 22 לך מותר להשפיע על הועדה? ד עידן למדן:”עו

 23 אני חבר בועדה.  מר יעקב קורצקי:

 24 איזה ועדה? ד עידן למדן:”עו

 25 אני חבר בוועדה. מר יעקב קורצקי:

 26 )מדברים ביחד(

 27 שאנחנו קבענו. די עידן, תפסיק. ת משנה בוועד מר יעקב קורצקי:

 28אנחנו שבוע שעבר, הדיון הזה נולד מכך ששבוע שעבר לא היה רצון, אני  מר גיא קלנר:



 04-8666313חברת איגמי, 

 16.6.2020מישיבת  מליאה  שלא מן  המניין  מיום   11 פרטיכל מס'

 

 37 

 1 חוזר, לא היה רצון ללכת להכנעה. שבוע שעבר, 

 2 כי לא היה אפשרי.  דברת וייזר:’ גב

 3 לא יודע מה כן היה אפשרי, לא היה אפשרי. סליחה דברת, זה לא נכון.  מר גיא קלנר:

 4 אז מה? דברת וייזר:’ גב

 5 זה לא נכון, תשאלי את ראש סיעתך, את ראש העיר. מר גיא קלנר:

 6 רגע, יכולנו להצביע שבוע שעבר? דברת וייזר:’ גב

 7 כן, יכולנו להצביע. מר גיא קלנר:

 8 )מדברים ביחד(

 9יכולים גם להצביע על זה שהירח שטוח, אין להם בעיה בכלל, יש  מר יעקב קורצקי:

 10 להם רוב. הם מצהירים על זה.

 11לא דומה, הדוגמא הזו לא דומה. יעקב, שבוע שעבר, אפשר להתווכח על כן  מר גיא קלנר:

 12או לא, להצביע יכולנו. ראש העיר גם אמר יש לכם רוב, תצביעו. זה לא 

 13 יין. העניין, זה גם מוקלט. זה לא הענ

 14 הוא אפילו אמר שהוא יתמוך. ד עידן למדן:”עו

 15אמרנו שאנחנו מחפשים להגיע להסכמה רחבה בדיאלוג ובשקט. אמרו  מר גיא קלנר:

 16אוקי. לכו לוועדה. הלך לוועדה. חזר מהוועדה. באה היום נטע אחרי שישבה 

 17 ,4, 3, 2, 1ועדת המשנה ואומרת תקשיבו, בסעיפים 

 18 יים.הכי מהות מר יעקב קורצקי:

 19רגע. סעיפים מהותיים אני מבין. אז עכשיו שכל אחד יסתכל על עצמו פה  מר גיא קלנר:

 20במראה, כולל דברת, כולל יעקב, כולל רביד, כולל עפר, כולל כולם, כולל 

 21ראש העיר כמובן, ויגיד לעצמו רגע, מה אני באמת רוצה להשיג מהישיבה 

 22ת התהליך או אנחנו הזאת? בואו נהיה אמיתיים. אנחנו רוצים לתקוע א

 23רוצים לקיים את התהליך. אם אתם רוצים לתקוע את התהליך, חבל על 

 24 הזמן. 

 25 מי זה אתם? מי זה אתם? מר אבי גרובר:

 26 האנשים שאני מדבר עליהם, שאתה נמנה עליהם כרגע בהקשר הזה. מר גיא קלנר:

 27 אתה יודע מה הדעה שלי? אתה יודע מה אני הולך להצביע?  מר אבי גרובר:

 28 לא, אני יודע מה, מר גיא קלנר:
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 1 אז מה אתה עושה לי אתם? אל תדבר אתם. תגיד מי שזה, מר אבי גרובר:

 2 אבי, אני רואה אותך מתחילת הישיבה.  מר גיא קלנר:

 3 מה? מר אבי גרובר:

 4 ואני מרגיש שאנחנו נכנסים עוד פעם לסרט שסופו ידוע. אם זה לא העניין, מר גיא קלנר:

 5 סופו ידוע? בוא תהמר על הסוף.מה  מר אבי גרובר:

 6 סופו שאתם עוד פעם מחפשים את התירוצים, מר גיא קלנר:

 7 לא. מר אבי גרובר:

 8 איך להפיל, מר גיא קלנר:

 9 לא. מר אבי גרובר:

 10 את ההסכמות, מר גיא קלנר:

 11 אני לא. מר אבי גרובר:

 12 כדי להגיע עוד פעם, מר גיא קלנר:

 13 גיא, גיא,  מר אבי גרובר:

 14 למשיכת זמן.  מר גיא קלנר:

 15 גיא,  מר אבי גרובר:

 16 זה מה שאני מריח מקילומטרים.  מר גיא קלנר:

 17 גיא, מסתכל לך בעיניים, אני לא. מר אבי גרובר:

 18 מעולה. מר גיא קלנר:

 19 לא יודע אחרים, אני לא. מר אבי גרובר:

 20הם  בוטהגיא, בוא לא ניתמם. לא אתה, אבל יש פה אנשים באופן  מר יעקב קורצקי:

 21ימים, הסברתי  3אחרי לא הסתירו אפילו, ים בהחלטה של הועדה. תערבמ

 22 ,בבר יוחאילך, נשלח מחבר מועצה לוועדה תדונו רק 

 23 מה זה תדונו? הוא לא יכול להנחות אותם. מר גיא קלנר:

 24 אז הוא הנחה אותם. זה כתוב.  מר יעקב קורצקי:

 25 מי? מר גיא קלנר:

 26 ד את השם שלו.חבר מועצה. הוא רוצה שיגי מר יעקב קורצקי:

 27 מה? מי? נטע זיו:’ פרופ

 28 חבר מועצה.  מר יעקב קורצקי:
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 1 אני לא מבין מה הדרמה, אבל בסדר. מר אבי גרובר:

 2 אני בכל מקרה, מר גיא קלנר:

 3 שחבר מועצה, יכול להיות ד עידן למדן:”עו

 4 . ברור שהוא עשה את זה.יכול להיות. לא יכול להיותלא  מר יעקב קורצקי:

 5 ביחד()מדברים 

 6 היה או לא היה התערבות של חבר מועצה ביום שישי?  היה או לא היה? מר יעקב קורצקי:

 7 מה זה התערבות של חבר מועצה? מר גיא קלנר:

 8 הייתה התערבות ביום שישי חבר מועצה,  מר יעקב קורצקי:

 9 מה זה התערבות? מר גיא קלנר:

 10 אבי, אל תיתממו.  מר יעקב קורצקי:

 11 ה זה התערבות?אבל מ מר גיא קלנר:

 12 )מדברים ביחד(

 13הייתה התערבות בוטה של חבר מועצה להחלטת הועדה להטות את  מר יעקב קורצקי:

 14 ההחלטה, להגיד להם אתם תתעסקו רק עם בר יוחאי. 

 15 )מדברים ביחד(

 16  ימים שהועדה התכנסה, 3ענה לו היועץ המשפטי לא, אי אפשר. אחרי  מר יעקב קורצקי:

 17 )מדברים ביחד(

 18אתם נהנים לצעוק? זה קטע כזה שאתם נורא נהנים לצעוק כאילו אחד על  גרובר:מר אבי 

 19 השני כאילו? זה קטע כזה? 

 20 )מדברים ביחד(

 21חברי המועצה חתמו לפני שנה על אמנה שאנחנו נכבד אחד את השני, אז  מר אבי גרובר:

 22בואו ננסה לכבד קצת אחד את השני. אחד מדבר, השני מיד צועק עליו ואז 

 23עוד יותר צועק ואז ההוא מקרב את המיקרופון לפה ואז זה וזה. די, ההוא 

 24 . יאללה. גיא.מספיק, הבנו

 25אני חותר לסיום. גם הנייר שאני רגע לגופו של עניין, גם הפרוגרמה לצורכי  מר גיא קלנר:

 26ציבור ששמוליק הביא היא לא מסמך שאומר שבמסגרתו או כפועל יוצא 

 27ממנו ניתן לעבור על החוק או ניתן לבצע מהלכים באופן חד צדדי מבלי 

 28הרשאה או הקצאה. גם אם היא קובעת איזה שהם דרכי לכך לקבל 
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 1יא קובעת מסמך מתארי שאומר אנחנו מעדיפים לראות פעולה התנהלות ה

 2כזו וכזו, אבל גם הפעולה הזו ככל שהיא מתבצעת היא צריכה להתבצע 

 3 בדרכים החוקיות. 

 4גיא, מה שעמד מאחורי הסעיף הזה, ההיגיון שעמד מאחורי הסעיף הזה  מר אבי גרובר:

 5חנו לא היה מאוד ברור, הוא אמר שאנחנו חושבים שברמת השרון אנ

 6אחוז  105-מוצאים מקום לקחת מבנה שלם על קרקע חומה, עם כל ה

 7שמאפשרת התב"ע ברמת השרון למבני ציבור, ואנחנו חושבים שצריך 

 8 לעמוד שמה ישיבה בפני עצמה. 

 9ההיגיון היה, היה לי שיח, היה לי ככה שיחה מאוד, אני גם אז הבנתי  

 10מכיר את ההיסטוריה  שלהגיד את המילה ישיבה ברמת השרון, בוא, אתה

 11שלי עם סיגל ועם אבי, בסדר? אני שמה ליוויתי אותם מהשלבים הראשונים 

 12ראשונים, ידעתי מה אני עושה. אבל אמרו לי אם אתה בכלל לא תתייחס 

 13יכול לישיבה ואין בכלל כללים לישיבה אז אפשר לעשות מה שרוצים כי לא 

 14 שאין שום התייחסות.  להיות

 15ה והיא סוג של תציב אותך בפני עובדה. ואז מה תבוא הישיבה הראשונ 

 16שאמרנו בתוך הזה מאחר ואם כן תבוא ישיבה צריך להיות איזשהו משהו 

 17שעל בסיסו אתה עובד, שישיבה אחת יכולה להשתלב בתוך מבנה, היא לא 

 18לעמוד לבד במבנה. שלא יהיה מישהו יבוא על איזושהי קרקע חומה שאנחנו 

 19 הקרקע ויעשה שם רק ישיבה. מציעים אותה, ייקח את כל 

 20ולכן אני גם מרגיש, שמוליק, אני אנצל את השנייה שהפרעתי לך בשביל  

 21לסגור את הפינה הקטנה הזאת, מה שקרה בבר יוחאי שבית הכנסת, ועוד 

 22פעם לקחתי אני, אני מודה, בקדנציה הקודמת לקחנו חבר'ה שהלכו למקום 

 23 ום התקיימה רק ישיבה.וראו שבמקום לא התקיים בכלל בית כנסת, במק

 24ולכן באנו ואמרנו שאנחנו גם לתפיסתי הישיבה באותו מקום, גם אם אני  

 25הולך על הפרוגרמה וגם אם אני משתמש בסעיף הזה, ישיבת בר יוחאי לא 

 26 עומדת, לא מקיימת את מה שכתבנו בפרוגרמה. 

 27עכשיו אם אנחנו רוצים בהמשך יש נוהל שלם שצריך לעשות ונכון שאם  

 28ו עושה את כל הנוהל הזה וועדת הקצאות מחליטה לאשר והעירייה מישה
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 1 מחליטה לאמץ יכולה לקום בסוף ישיבה ברמת השרון, זה לא שזה.

 2 בסדר. מר גיא קלנר:

 3אני רוצה, אם זה יעבור פה זה יעבור פה. שיגישו בקשה ונראה אם זה עובר.  מר אבי גרובר:

 4אמרו שאנחנו מבקשים  כרגע ההחלטות פה וזה כבר, זה הועמד להצבעה,

 5מהישיבה הזאת לפנות את המבנה הזה. זה נאמר בצורה מאוד ברורה וזאת 

 6הייתה ההחלטה. אני גם לא יכול כל, אני בין השאר אתה שואל אותי עלי, 

 7על המקום שבו אני עומד פה, ועוד פעם אני לא חייב לכל דבר להסכים עם 

 8וכל התמונות וכל  חברים טובים ושותפים ואני יכול לצחוק עם יעקב

 9 הדברים, יש מקומות מסוימים שיכול להיות שלא נסכים על הכול. 

 10אבל אני באתי ואני אמרתי לבוחרים שלי, אני עמדתי בחוגי בית, עמדתי  

 11בחוג בית אחרי חוג בית ועמדתי במקומות והבטחתי גם למצביעים שלי 

 12אמרתי שהישיבה הזאת במקום הזה לא יכולה להמשיך להתקיים. אני לא 

 13שהיא לא יכולה להיות ברמת השרון, אבל אני אמרתי שבמקום הזה לא 

 14 נכון, היא לא תוכל להמשיך להתקיים.

 15אתה אמרת שום גרעין תורני לא ירים ברמת השרון את הראש שלו. זה  מר ירון גדות:

 16כתוב בפוסט, זה מה שאתה אמרת. זה לא להעתיק את הישיבה למקום 

 17 אחר ולתת לגרעין התורני,

 18 )מדברים ביחד(

 19 טרנספר? להגלות אותם? מה לעשות, לאן  :מר יעקב קורצקי

 20המקום עצמו נמצא תחת בקרה ופיקוח של העירייה והחוק מקוים  מר שמוליק גריידי:

 21 בו ככתבו וכלשונו.

 22 אין לי מושג מה אתה קורא. מר אבי גרובר:

 23בית המשפט אם בית המשפט, מה. תשובה של עיריית רמת השרון ל מר שמוליק גריידי:

 24 יש שם ישיבה או אין שם ישיבה.

 25 תגיד, היית בישיבת מועצה בזמן האחרון? ענבל דדון:’ גב

 26 הוא היה. מר אבי גרובר:

 27 גב', מר שמוליק גריידי:

 28 הוא היה ומה זה משנה? מר אבי גרובר:
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 1 אני נמצא,  מר שמוליק גריידי:

 2 מה זה ההתייחסות הזאת, ענבל דדון:’ גב

 3בוא הנה, בוא הנה, אני נמצא בישיבות העירייה יותר ממך והייתי  גריידי:מר שמוליק 

 4בישיבות עירייה יותר ממך ואם את שמה את הילדים שלך בבית ספר אור 

 5השחר עם ילדי הגרעין תוציאי אותם משמה. החינוך הזה לא מתאים לך, 

 6 תוציאי אותם. 

 7 )מדברים ביחד(

 8צבועה. את מחנכת את הילדים שלך בית דתי  תוציאי משם. אל תהיי מר שמוליק גריידי:

 9 והכול ואת מתנהלת בצביעות. 

 10 )מדברים ביחד(

 11 תצאי גם את אם זה לא מתאים לך. מר שמוליק גריידי:

 12 שמוליק, שאלת אותי ולכן עניתי לך.  מר אבי גרובר:

 13 אל תהיי חצופה, אל תנהלי לי את החיים. מר שמוליק גריידי:

 14 רוצה להמשיך?גיא, אתה  מר אבי גרובר:

 15 אני רוצה לסיים. מר גיא קלנר:

 16 אז בבקשה. מר אבי גרובר:

 17 שולחת את הילדים שלה לבית ספר דתי ולא מוציאה אותם.  מר שמוליק גריידי:

 18 אתה עכשיו תגיד לה לאיפה היא שולחת את הילדים שלה? מר אבי גרובר:

 19 לא, לא.  מר שמוליק גריידי:

 20 )מדברים ביחד(

 21 החינוך שם לא מתאים תוציא, מר שמוליק גריידי:

 22 אבל זכותה לשלוח לאן שהיא מוצאת לנכון את הילדים שלה. מר אבי גרובר:

 23 )מדברים ביחד(

 24זכותה לשלוח לאן שהיא רוצה את הילדים וזכותה להגיד מה שהיא רוצה,  מר אבי גרובר:

 25 חבר'ה.

 26 תוציאי אותם. תוציאי אותם. מה הבעיה? מר שמוליק גריידי:

 27 זו החלטה שלה.  ר:מר אבי גרוב

 28 )מדברים ביחד(
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 1 שמוליק, זאת החלטה שלה, עם כל הכבוד. גיא בבקשה.  מר אבי גרובר:

 2 )מדברים ביחד(

 3 גיא, בבקשה תמשיך. מר אבי גרובר:

 4אני רוצה לסיים את החלק שלי בשלב זה. תראו, לכל אחד יש פה היסטוריה  מר גיא קלנר:

 5אפילו ליעקב קורצקי היו עם הסוגיה הזאת, אפילו לשמוליק גריידי, 

 6תקופות ושנים שהם היו בעד והם היו נגד ואני לא נכנס לשיקולים למה הם 

 7מסחררת את הציבוריות הרמת  והיו בעד ולמה הם היו נגד. הסוגיה הז

 8שרונית לאורך שנים וגם אנשים, נציגי המועצה חובשי הכיפה לאורך 

 9שהם לא אנטי דתיות תקופות מאוד ארוכות היו נגד התופעה הזאת מסיבות 

 10אני בטוח כי אתם אנשים דתיים, אז הם כנראה נבעו ממקומות אחרים והם 

 11בוודאי לגיטימיים להתנגדות ע"י אנשים נוספים ואין בזה קשר לבין כיבוד 

 12 דת ובתי כנסת כמו שאמרתי כבר קודם לכן.

 13בואו נחליט רגע החלטה אסטרטגית כולנו עד כמה  וולכן אני מציע סוגיה ז 

 14יתן. אם אנחנו רוצים לפתור אותה ולפתור אותה ביחד שכל אחד ייקח שנ

 15טיפה ימינה ושמאלה, עברנו כברת דרך לאורך השנה האחרונה ובטח 

 16משבוע שעבר ועד השבוע. אנחנו נמצאים מרחקים לא ארוכים, לא רחוקים 

 17 כדי לגבש קונצנזוס סביב השולחן הזה. בואו נסתכל אחד על השני,

 18 )מדברים ביחד(

 19 נשמה, אבל אתה טועה.גיא, יש תהום, אתה לא מבין בכלל את המהות,  ר יעקב קורצקי:מ

 20 )מדברים ביחד(

 21 לי לא נראה. מר גיא קלנר:

 22 הנה עוד פעם כי אתה לא מבין בזה. מר יעקב קורצקי:

 23 אני לא מבין?   מר גיא קלנר:

 24 .האתה לא מבין בזה. יש פה תהום גדול מר יעקב קורצקי:

 25גיא, נראה לך גם שתגבש את כל הקריטריונים, עכשיו סתם דוגמא  גריידי:מר שמוליק 

 26 זה עבר, לא יגיע לבית המשפט? יגיע לבית המשפט.

 27 לא קשור. בית משפט, אתה יודע, יש סעד בבית משפט, מר גיא קלנר:

 28 )מדברים ביחד(
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 1נים אין פה משהו בתקנות שכתבה ועדת הקצאות שהוא לא חוקי בקריטריו מר אבי גרובר:

 2  שלהם.

 3מי ביקש להתפשר? מי אתה? בשם מי אתה מדבר? רק נזק אתה עושה  מר גיא קלנר:

 4מה אתה מחפש בכוח להכניס את המילה המיותרת והלא לאג'נדה הזאת. 

 5רלוונטית שלך? באמת. פשרות, לא פשרות. מנסים להגיע פה להסכמות 

 6ת. שיניתי ענייניות, אף אחד לא מתפשר במ"מ. נטע זיו דיברה וצחי, שתק

 7 משהו בתזה הזאת? על מה אתה מדבר? בכוח? 

 8 אני אענה לך בזמן שלי.  מר ירון גדות:

 9 אל תענה לי, לא רוצה לשמוע אותך בכלל.  מר גיא קלנר:

 10 אז אל תשאל שאלות אני לא אענה לך. מר ירון גדות:

 11מצידה כל פעם אותו סיפור. אני לא משנה שום דבר במה שהונח על השולחן  מר גיא קלנר:

 12של נטע ומצידו של צחי כוועדה שקיבלה סמכות מהמועצה להוביל את 

 13ההסכמות האלה. אני פניתי לצד שלא מקבל את ההסכמות האלה, לא 

 14 דיברתי על עצמי לצורך ההבהרה בכל זאת עבורך.

 15אני פונה לצד הזה ואני אומר תקשיבו, יש שתי חלופות כרגע עקרוניות,  

 16ה, הולכים מכות. בסדר? בציוריות. מי שמנצח אנחנו בצומת, אוקי? יש ימינ

 17 מנצח, מה שיקרה יקרה, בית משפט, לא בית משפט, לא משנה מה. 

 18יש צד שני של הצומת שמגיעים להבנה ולהסכמה. שבוע שעבר אפשר היה  

 19לעשות את זה בהצבעה של רוב ומיעוט, השבוע אני מציע על אף כל חילוקי 

 20לישיבה ואני מבין שזה נושא שמלהיט הדעות ועל אף ששמוליק הגיע טעון 

 21את הרוחות, אני חושב שבהמשכה של הישיבה משבוע שעבר שהתבקש 

 22הפורום כולו להעביר את הנושא הזה דרך הועדה המקצועית, דרך הועדה 

 23 שישבה השבוע ועשתה עבודה טובה, 

 as is. 24 מר יעקב קורצקי:

 25שצריך לדון בהם. לישיבה הזו הם השאירו כמה סוגיות פתוחות . as isלא  מר גיא קלנר:

 26 הם סיימו.

 27 )מדברים ביחד(

 28רגע, סליחה גיא, אם אתה לא אומר את זה, היועץ המשפטי, אני  מר יעקב קורצקי:
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 1יכול להפנות, אני אפנה לעינב. סיימתם עם הועדה, סיימתם את כל הדברים 

 2 שאתם צריכים?

 3 לא. לא סיימנו.  :מר רמי נבון

 4 "ר הועדה אמר שלא סיימו. בבקשה.בבקשה. יו מר יעקב קורצקי:

 5 מה זה הדבר הזה? מר ירון גדות:

 6 )מדברים ביחד(

 7 בבקשה גיא. מר אבי גרובר:

 8אני קראתי את המסמך של הועדה ולפי הבנתי שיכול להיות שאני טועה,  מר גיא קלנר:

 9ההמלצות בשלות לפורום הזה ונשארו כמה סוגיות שעדיין לא פתורות, אבל 

 10 המסמך יכול לעלות להצבעה. עכשיו אני מציע,  יסוד העניין, גזע

 11להיכנס אליהם, הם עוד  יודעים איךלא, הסוגיות המהותיות לא, לא  מר יעקב קורצקי:

 12 לא הגיעו אליהם. 

 13סביר. אני רואה  קצביעקב, אני עיניי בראשי וגם הגלגלים אצלי עובדים ב מר גיא קלנר:

 14 את הסיטואציה. 

 15 החמיא לך.אני רוצה ל מר יעקב קורצקי:

 16תודה. אני חושב שכרגע, אחרי כל התהליך שעברנו, שנים, שנה אחרונה,  מר גיא קלנר:

 17חודש אחרון ושבוע אחרון הגענו לנקודת הכרעה. נקודת ההכרעה יכולה 

 18ית, כאילו של תלבוא בשתי צורות, צורה אחת זה צורה של הצבעה לאומ

 19 הכרעה. 

 20שאתם צריכים כרגע לקבל את ואופן שני בהסכמה. ההסכמה בעיניי בצד  

 21הנקודות שהתגבשו בצורה הגיונית, לגיטימית, לא בפער גדול, מסתכלים על 

 22זה רגע בעיניים נקיות בקשה מוצדקת והגיונית. אני מציע לקבל את זה 

 23 ולהמשיך לסגור את הדיון בהקשר הזה.

 24אם רוצים להמשיך את הנושא הזה שאגב אני מסכים, קורע אותנו, מפרק  

 25, כבר לא ישיבה אחת, לא שנייה ולא שלישית, עם אלף נושאים אותנו

 26שדיברנו עליהם כבר, וגם אני דיברתי עליהם ואתה דיברת וכולם דיברו 

 27עליהם, שכולם יודעים פה שיש לנו פערים אדירים לכל השולחן הזה ביחד 

 28דנו בנושאים האלה, רובנו, אופוזיציה, קואליציה כולם ביחד. בואו נחזור 
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 1איתם, בסוגיה הזאת בעיניי כרגע צריך להעביר את המסמך לפי להתעסק 

 2 הבקשות לתיקונים שהתבקשו ע"י ועדת המשנה ונתקדם קדימה. 

 3 דבר ראשון אני רוצה, מר יעקב קורצקי:

 4. אנשים ביקשו לדבר ואני רוצה שאנשים יכול להיותלא, לא, לא, לא. לא  מר אבי גרובר:

 5 ימשיכו לדבר.

 6מיך את אני רוצה להסכים איתו על משהו שהוא בוודאי שצריך להנ אבל מר יעקב קורצקי:

 7 ואחיות אנחנו כולנו אחים,ו הלהבות

 8 )מדברים ביחד(

 9אבל יעקב, זה לא הגיוני שאתה כל פעם לוקח את המיקרופון, תן  בת שבע אלקובי:’ גב

 10 לאחרים לדבר.

 11 שנייה באצ'י, מר יעקב קורצקי:

 12 )מדברים ביחד(

 13 ירון.  בבקשה מר אבי גרובר:

 14 וה שאני אצליח לא לענות לגיא למרות מה שהוא אמר עלי. וטוב, אני מק מר ירון גדות:

 15 לא, אתה נכנסת לדבריי. מר גיא קלנר:

 16אתה אמרת עלי כל מיני דברים שאני לא מייצג את האג'נדה ואני גורם נזק  מר ירון גדות:

 17של  לאג'נדה. אתה לא תקבע מה האג'נדה, אתה לא תקבע מה התוצאות

 18הבחירות. את התוצאות שלך ראינו וכמה אתה פוליטיקאי טוב או לא טוב 

 19 ראינו, אז עזוב, אל תיתן לי ציונים ואני גם כן לא רוצה לתת לך ציונים. 

 20לעצם הדיון. אנחנו נמצאים פה היום בעצם כל הישיבה הזאת היא בגלל  

 21ימים לא הצבענו על  10חטא קדמון שהוא לא כל כך קדמון שלפני 

 22הקריטריונים שגיבשה הועדה שהקמנו במועצה, בהחלטת מועצה, לא 

 23 הצבענו על הקריטריונים האלה. 

 24מבחינתי הועדה הזאת שישבה וגיבשה קריטריונים ספציפיים לישיבת בר  

 25יוחאי היינו צריכים להצביע עליה, ובזה שלא הצבענו הגענו לפה עכשיו 

 26 ו וכולם רואים מה הוא. ובעצם אנחנו באיזשהו פלונטר שכולם יודעים אות

 27אז מבחינתי א' אני מבקש היום בסוף ההצבעה, בסוף שיהיו הצבעות שיהיה  

 28אפשרי גם להצביע על הקריטריונים המקוריים שהם רלוונטיים רק לבר 
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 1 יוחאי. בנוסף להצעות האחרות שיש פה.

 2 אני מודה לך, חמוד, על הדברים היפים שלך.  מר שמוליק גריידי:

 3 כן, זה ממש חשוב מה שהוא אומר. קי:מר יעקב קורצ

 4 ממש קלעת בול אבל.  מר שמוליק גריידי:

 5 תן לו לדבר. מר יעקב קורצקי:

 6 אמרתי שקלעת בול שזה רק בר יוחאי. קלעת בול, זה בסדר. מר שמוליק גריידי:

 7כן. עכשיו לגבי בר יוחאי זה שוויון או אי שוויון. הנושא שהיה בבחירות  מר ירון גדות:

 8כולל גריידי וכולל יעקב אמרו שהם בעד להוציא את הישיבה הזאת וכולם 

 9וכולל אתה, אבי, אמרת שאתה לא בעד רק להוציא את הישיבה הזאת, זה 

 10מצוטט בפייסבוק, אני יכול עכשיו להראות לך את הצילום, הגרעין התורני, 

 11שום גרעין תורני לא ירים ברמת השרון את הראש שלו. זה אתה אמרת לפני 

 12 רות.הבחי

 13לא מדובר פה רק על ישיבה, לא מדובר פה על ישיבה שיושבת בגלל חריגות  

 14בניה בנכס, מבחינתי מדובר פה על אג'נדה של להביא לרמת השרון 

 15אוכלוסייה שונה בשביל לשנות את רמת השרון. זה מה שיש פה וזה מה 

 16 ,לבוחרים שהתחייבנו

 17 ומה אתה מציע לעשות איתם? מר יעקב קורצקי:

 18 אני מציע לפעול נגדם בכל דרך חוקית שהיא אפשרית. ן גדות:מר ירו

 19 ומה לעשות איתם? מה לעשות? מר יעקב קורצקי:

 20קודם כל אני מציע להצביע על קריטריונים שלא יאפשרו כניסה שלהם  מר ירון גדות:

 21הקריטריונים שהוצעו ע"י  םמחודשת לאותו בית כנסת. אני לא יודע א

 22הועדה הם לא מאפשרים את הכניסה שלהם לבית הכנסת. הם צריכים 

 23 לצאת מבית הכנסת ולצאת מהעיר. 

 24 ולצאת מהעיר? מר יעקב קורצקי:

 25 כן.  מר ירון גדות:

 26 טרנספר? מר יעקב קורצקי:

 27 לא טרנספר.  מר ירון גדות:

 28 יעקב, אל תפריע לו תן לו לסיים. :עידן למדןמר 
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 1אני שואל אותו שאלה מהותית. מה אתה רוצה טרנספר? צריך  יעקב קורצקי: מר

 2 להוציא אותם. איך אתה, באיזה סמכות אתה רוצה להוציא אותם?

 3 כמו שהם נכנסו.  מר ירון גדות:

 4 איך להוציא אותם? מר יעקב קורצקי:

 5 אלף תושבים. 50תושבים יכולים להשפיע על  50 מר שמוליק גריידי:

 6תושבים, זה התחיל בחמש משפחות ועכשיו הם גרים בנוה גן  50 זה לא ת:מר ירון גדו

 7 ובאוסישקין ובסוקולוב,

 8 )מדברים ביחד(

 9 כל הישיבה הזאת לא מיועדת לאף תושב ברמת השרון שגדל פה באמת.  מר ירון גדות:

 10 )מדברים ביחד(

 11 אתה גדלת פה?מהישיבה הם תושבי רמת השרון.  60% מר יעקב קורצקי:

 12 לא קשור. גדות: מר ירון

 13 )מדברים ביחד(

 14שבאים לבית ספר רימון גדלו פה?  500-600בית ספר רימון גדלו פה?  מר יעקב קורצקי:

 15 קבוצות הכדורגל והכדורסל גדלו פה? אנחנו מקבלים את כולם.

 16ששני חברי מועצה שפתאום התהפכו בעד השארת הישיבה  יכול להיותלא  מר ירון גדות:

 17הזאת ברמקולים. גריידי וקורצקי ידברו כל הישיבה הם ידברו כל הישיבה 

 18 חברי מועצה לא מקבלים זכות דיבור.  15/  17-הזאת ו

 19 )מדברים ביחד(

 20 אני לא הפרעתי להם, הם מפריעים לי. מר ירון גדות:

 21 )מדברים ביחד(

 22אז ביקשתי שנצביע היום בסוף היום על הקריטריונים המקוריים  מר ירון גדות:

 23שיבת בר יוחאי. מבחינתי זה נקרא שוויון. כשאתה שמדברים רק על י

 24מצביע על קריטריונים שמיועדים לבית כנסת היחיד פה שעבר השתלטות 

 25ע"י גורם עוין ובית משפט הכריע שהוא צריך לצאת משמה, אז אתה לא 

 26משפיע על כל בתי הכנסת בעיר, אתה לא צריך לעשות קריטריונים לכל בתי 

 27 הכנסת בעיר. אתה לא חייב.

 28 )מדברים ביחד(
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 1מה זה גורם עוין? מה, מי שיש לו כיפה וזה הוא גורם עוין? תגיד מה זה  מר יעקב קורצקי:

 2 גורם עוין. 

 3 לתפיסתו כן. מר שמוליק גריידי:

 4 לתפיסתו מי שיש לו כיפה ויש לו קצת, מר יעקב קורצקי:

 5קופרמן, אלעד אין לי שום בעיה עם מי שיש לו כיפה ואתה יכול לדבר עם  מר ירון גדות:

 6אתה יכול לדבר עם כל מיני דתיים ומסורתיים וחרדים פה שאני בקשר טוב 

 7איתם. מדובר פה רק על הגרעין התורני, הסמוטריצ'ים שהגיעו לפה לשנות 

 8את העיר הזאת. ועל זה הייתה כל מערכת הבחירות ועל זה כולכם, כולל 

 9אותם ועל זה גריידי, אמרתם לפני הבחירות שאתם רוצים להוציא ואתה 

 10 הישיבה הזאת.

 11אתם גם אמרתם בבחירות שלא חב"ד, אין לכם בעיה עם חב"ד, אין לכם  מר יעקב קורצקי:

 12הרבה, עכשיו עשיתם אותם מיסיונרים. גם חב"ד לזרוק אותם מהעיר, 

 13 נכון? מה יש לכם עם חב"ד? חב"ד יש להם זכות בעיר?

 14 אני רוצה להתקדם.  מר ירון גדות:

 15 חב"ד יכולים להישאר בעיר? אתה מרשה להם? קורצקי:מר יעקב 

 16 אני רוצה להתקדם.  מר ירון גדות:

 17 זה לא הנושא של הדיון היום.  ד עידן למדן:”עו

 18 אני מדבר עכשיו על הישיבה. מר ירון גדות:

 19זה לא אמרתם בבחירות לתושבים שאין לכם, פתאום יש אישה דתיה  מר יעקב קורצקי:

 20ד? את היית אוכלת אצלם, את אכלת אצלם שנים, ברשימה, מה פתאום חב"

 21 פתאום הגיעו קריטריונים למקווה של חב"ד.

 22 )מדברים ביחד(

 23 בבקשה ירון.  מר אבי גרובר:

 24מה לעשות, יש חבר מועצה שאומר את הדברים כהווייתם וזה לא נעים  מר ירון גדות:

 25את לשמוע. יש חברי מועצה שנמצאים בקואליציה ונמצאים גם באג'נדה הז

 26שהם מתקפלים פעם אחר פעם בקואליציה, דורכים עליהם, לוקחים אותם 

 27 לסיבוב וזה נוח לכם. 

 28 כמה שטויות, ד עידן למדן:”עו
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 1 וזה נוח לכם.  מר ירון גדות:

 2יש מי שדואג לאט ובזהירות וביחד ובשיתוף פעולה מפה ליישם את  ד עידן למדן:”עו

 3 וני בעיר.האג'נדה שלו פעם אחר פעם בשביל הציבור החיל

 4 )מדברים ביחד(

 5לקחו אתכם פה לסיבוב. אתם רואים שראש העיר אמר לכם שצריך פה  מר ירון גדות:

 6תהליך חוקי, של ועדה לא פוליטית אבל מקצועית. שנייה לפני זה הוא 

 7הוציא מהוועדה הזאת את שירלי, שנייה עוד לפני זה הוא גם סיים את 

 8יו ידועות מראש. אנחנו נגיע העבודה איתה והתוצאות של הועדה הזאת ה

 9לפה היום אחרי שלא הצבענו על הקריטריונים הקודמים ואחרי שאנחנו לא 

 10 , טוב משנה מה נעשה לא יהיה

 11 אז אתה אומר שהועדה המקצועית הייתה מכורה? מר יעקב קורצקי:

 12 כן.  מר ירון גדות:

 13 )מדברים ביחד(

 14זה מה שאני אומר. מותר לי להגיד  אני אומר שהועדה נגועה בהליך מזוהם. מר ירון גדות:

 15זה מה שאני חושב. אני חושב שיש השפעה שראש העיר עושה דברו   את זה?

 16 על הועדה. כן, זה מה שאני חושב. עכשיו דיברתם על חוק, 

 17 ירון שנייה. אני דיברתי אתכם במהלך הישיבות?  מר אבי גרובר:

 18 ולא שום דבר.לא. לא דיברת ולא הגעת ולא התערבת  :רו"ח גידי טביב

 19 תמשיך.  מר אבי גרובר:

 20 אני מוכן לחתום על זה. :רו"ח גידי טביב

 21מישהו מאתנו התערב לכם? אנחנו התערבנו? מישהו בכלל ניגש, דיבר  מר יעקב קורצקי:

 22 אתכם, ידע מה קורה?

 23עכשיו אני רוצה להתייחס להמלצות של הועדה הזאת בכל זאת, יותר נכון  מר ירון גדות:

 24ימים לעשות  4שכתוב שם. הועדה הזאת שנתתם לה למשהו אחד 

 25קריטריונים בשביל בר יוחאי ואחר כך צריכה חוקית להתאים את המנדט 

 26לכל בתי הכנסת היא כותבת ככה: עפ"י מיפוי בתי הכנסת שבידי ועדת 

 27בתי כנסת, הלאה. מפאת לו"ז הצפופים שניתנו  35ההקצאות קיימים 

 28קבל, הועדה לא יכלה לקבל ממהנדסת לוועדת ההקצאות אין הועדה יכלה ל
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 1העיר מיפוי מלא של מצב בתי הכנסת וועדת ההקצאות זקוקה לזמן נוסף 

 2וכן הלאה, וכן הלאה, כל התהליך הזה בעצם בשביל לבקש היום עוד פעם 

 3הארכה או להטמיע קריטריונים לא ברורים או כל מיני אופציות שיספקו 

 4 אותנו. 

 5ההליך החוקי לתת לוועדה לעבוד עם  עכשיו אם זה כל כך באמת חשוב 

 6, 21.19הועדה שהיא תמליץ למועצה, אני ביקשתי בתאריך אוקטובר 

 7שלחתי מייל לראש העיר וליועץ המשפטי וביקשתי אבקש להמציא לידי 

 8דו"ח על כל בתי הכנסת ברמת השרון, כמות בתי הכנסת, כתובתם, האם 

 9. עפ"י סעיף 19וקטובר על שטח ציבורי או שטח בבעלות פרטית. זה היה בא

 10בחוק.  עבירה)א( אני ביקשתי את הנתונים האלה ולא קיבלתי וזה גם  140

 11 עכשיו אני מבקש ממך לדעת למה לא נתת לי את הנתונים האלה, אבי. 

 12 לא זוכר את זה בכלל. מר אבי גרובר:

 13 לא זוכר את זה? מר ירון גדות:

 14לך למועצה, גש למועצה הדתית, הם יתנו לך את כל הנתונים  ,אמרתי לך מר יעקב קורצקי:

 15 עם השמות של הגבאים והטלפונים. אמרתי לך את זה. זה מפורסם לכולם.

 16 )מדברים ביחד(

 17אני רוצה להבין את התפיסה שלך. באוקטובר ידעתי שאתה תבקש את זה  מר אבי גרובר:

 18 עכשיו כאילו? 

 19 לא, באוקטובר, מר ירון גדות:

 20 אז תכננתי גם את זה. רובר:מר אבי ג

 21 באוקטובר היית צריך לתת לי, מר ירון גדות:

 22 יא אלוהים. ,איזה ראש יש לי מר אבי גרובר:

 23ואם אנחנו רוצים לכבד את החוק ולעבוד לפי כל הנהלים הבעייתיים האלה  מר ירון גדות:

 24שמביאים אותנו היום למצב הזה שאנחנו נמצאים בו אז גם כדאי שאתה 

 25 החוק. זה דבר שני. דבר שלישי, תכבד את 

 26. הועדה שהוקמה 19אני רק אגיד בהקשר הזה משפט. הוקמה ועדה ביוני  מר אבי גרובר:

 27ולקבל את כל  19הייתה יכולה לשבת עם אנשי המקצוע מיוני  19ביוני 

 28 הנתונים. אין פה שום סוד.
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 1 נכון. מר יעקב קורצקי:

 2האלה ויכול להביא לך רשימה. מי הגבאי עינב יודע להדפיס את הדברים  מר אבי גרובר:

 3 בכל בית כנסת אני באמת לא יודע, אבל גם את זה אפשר לסדר איתו.

 4אני לא מבקש ממך את התשובה עכשיו. אני פשוט מאוד שולח בקשה לפי  מר ירון גדות:

 5 סעיף,

 6 כשאתה נכנס,  מר אבי גרובר:

 7 לפי החוק.ימים  3לקבל את הנתונים, זה הכול, תוך  מר ירון גדות:

 8אתה יכול  GIS-בגדול נכון. עוד פעם הכתובת של בתי הכנסת נמצא ב מר אבי גרובר:

 9 לראות את הכתובת של כל בית כנסת.

 10ואל תגיד לי שאתה יכול לתת לי ואתה לא זוכר  GIS-אבי, אל תשלח אותי ל מר ירון גדות:

 11 היום מי הגבאי. 

 12 אתה מציג פה כאילו, מר אבי גרובר:

 13 אני מציג פה, ת:מר ירון גדו

 14אתה מציג פה כאילו יש איזה סוד נורא גדול. הכתובת של בתי הכנסת  מר אבי גרובר:

 15אפשר גם את זה לסדר.   ידועה, אין פה איזה סיפור נורא גדול. מי הגבאי?

 16 לא כזה סיפור.

 17נו בנושא הזה. יש לנו עו"ד בדבר אחרון. אני לא מבין איפה העו"ד שמטפל  מר ירון גדות:

 18ירייה לקחה שמשלמים לו בטח הרבה כסף, הוא צריך להיות שותף שהע

 19בתהליך הזה. אני לא יודע אם מה שאנחנו עושים עכשיו מקובל עליו, ידוע 

 20לו, מוסכם עליו, לא תוקע אותו, לא מפריע. למה אנחנו עכשיו עושים פה 

 21 איזשהו הליך כשאין לנו בעצם חוות דעת מהעו"ד הזה?

 22 אתה צודק. עו"ד מלווה את כל הסיפור.  צודק. מר יעקב קורצקי:

 23 איזה עו"ד? מי זה? דברת וייזר:’ גב

 24 שמטפל בנושא, חגי נצר יש עו"ד מר ירון גדות:

 25 נכון. למה לא לקחו אותו שייעץ להם בוועדה?  מר יעקב קורצקי:

 26 איזה עו"ד? דברת וייזר:’ גב

 27 אולי הוא מקצועי? אולי העו"ד הזה מקצועי? מר יעקב קורצקי:

 28 איזה עו"ד יש לנו? מי הוא? דברת וייזר:’ גב
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 1 למה הוא לא מעורב בהליך הזה?  מר ירון גדות:

 2 מיכה, למה חגי נצר לא מעורב?  דברת וייזר:’ גב

 3 אני סיימתי.  מר ירון גדות:

 4 זו ועדה שמוגדרת בנוהל.  ר צחי שריב:”ד

 5 דני בבקשה. מר אבי גרובר:

 6אני רוצה לדבר בנימה אישית בתור אחד, אני חושב שאני גר הכי קרוב לבית  מר דני לביא:

 7הכנסת הזה, אני מכיר את בית הכנסת הזה לפני שהוא היה בבר יוחאי, אני 

 8 מכיר אותו ברחוב תמנע. אני מכיר את הקהיליה טוב מאוד. 

 9 קהילה. לא אומרים קהילה, קהיליה זה משהו אחר. מר מיכאל דורון:

 10קהילה. מיכאל, תודה. אני יודע שבית הכנסת נבנה בקומה השנייה מעל  א:מר דני לבי

 11מקלט, הרבה בזכותו של מר שלמה לוי והקהילה של חברי השכונה הלכה 

 12והדלדלה ויום אחד בהיר אדון שלמה לוי החליט כי הגיעו אליו אנשים זרים 

 13 לא מהעיר, מר גריידי, לא מהעיר והחליטו לעשות איתו עסק. 

 14שנים כשהקהילה שלו מסתמכת על  15-י מנהל עסק כבר יותר משלמה לו 

 15זה ששלמה לוי מחזיק את המקום הזה בצורה מאוד חזקה הרבה הרבה 

 16שנים עד שהחזן דוד קוריאט נפטר גם חשבון הבנק הפך להיות רק של 

 17 שלמה לוי. 

 18אני חושב שהאנשים שמתנגדים לאנשים התכוונתי קודם, יעקב, שמתנגדים  

 19מהקהילה של המקום הזה בזה שהם בוחרים לבחור בגרעין  לאנשים שהם

 20 שלא היה פה בעיר והוא זה שמפר את הסטאטוס קוו. ולכן אנחנו כאן.

 21אנחנו רוצים שהאנשים של הקהילה יחזרו לבית הכנסת. אנשים באים אלי  

 22ומדברים איתי, אני גר שם, אני יודע את זה. אנחנו יודעים את הכוח של 

 23דעים את המניפולציות שלו ואת היכולות שלו. אנחנו הגרעין ואנחנו יו

 24מנסים למנוע את זה, אנחנו מנסים לשנות את זה ואנחנו מנסים להחזיר 

 25את בית הכנסת למקום שהוא היה בו ואני חושב שאתם צריכים לתמוך 

 26 בזה, יעקב. 

 27זה אנשים שאתה מסתכל להם בעיניים יום יום, זה האנשים. אני יכול  

 28עכשיו אחד אחד. צריך לחשוב על זה. לחשוב מה קרה פה  להגיד לך שמות
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 1בשנים האחרונות ולמה קמנו. לא קמנו כי אנחנו נגד דת, לא קמנו כי אנחנו 

 2נגד יהודים ולא נגד מסורתיים. שנייה יעקב, תן לי לסיים. יש פה סטאטוס 

 3קוו שנהרס בעיר ואנחנו צריכים להחזיר את המצב לקדמותו, לשקט, 

 4ה. ואני חושב שמה שנעשה פה היום הוא מעשה מדהים כי לפעילות תקינ

 5 בעצם אנחנו מנסים לעשות סדר.

 6אולי תאמר חלק מהשמות של המתפללים, סתם ככה לסבר את האוזן  מר שמוליק גריידי:

 7 שאני אבדוק מחר.

 8 אני אדבר איתך אחר כך, מר דני לביא:

 9 לי שמות עכשיו. לא, לא, אל תדבר. תגיד לי שמות. תגיד  מר שמוליק גריידי:

 10 תגיד שלוש שמות עכשיו, מה שאתה רוצה אתה מקבל. שלוש. מר יעקב קורצקי:

 11 )מדברים ביחד(

 12ממש אתה מטעה את הציבור, אבל תמשיך, דני, אנחנו רוצים לכבד  מר יעקב קורצקי:

 13אותך, לא להיכנס לך באמצע. אם אתה שואל אותי אתה רוצה שאני אגיב? 

 14 ב.אם אתה פונה אלי אני אגי

 15אני נכנסתי לבית הכנסת, תוך חצי דקה קיבלתי טלפון מעטיה, הוא ראה  מר ירון גדות:

 16 אותי במצלמות, 

 17 טוב, אתה. טוב, נו מה? דברת וייזר:’ גב

 18 מה טוב נו מה? מר ירון גדות:

 19 נכנסת עם חולצה אדומה אולי. מר יעקב קורצקי:

 20 ה ישיבה. אי אפשר להיכנס, בסדר. אל תשחקו אותה, זה לא בית כנסת, ז מר ירון גדות:

 21 ירון, נכנסת עם כיפה? דברת וייזר:’ גב

 22 כל אחד יכול להיכנס לשם. גם בלי כיפה אתה יכול להיכנס.  מר יעקב קורצקי:

 23אני חושב שאנחנו צריכים לתמוך בקריטריונים עם התיקונים האלה, יעקב,  מר דני לביא:

 24 אתה צריך להיות למען התושבים ולתמוך בזה גם.

 25אני למען התושבים והתושבים רוצים אותם מאוד היום בשכונה. הם  יעקב קורצקי: מר

 26עושים רק טוב לשכונה, לאנשים מבוגרים, הם דואגים לכולם. היום הם 

 27בסדר גמור, כשהם לא היו בסדר אמרתי שהם לא בסדר. היום הם בסדר 

 28 גמור.
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 1 אני סיימתי. תודה. מר דני לביא:

 2 ממש לא.  ד עידן למדן:”עו

 3 ממש כן. מר יעקב קורצקי:

 4 אתה גר שם, עידן?  מר שמוליק גריידי:

 5 דני, באמת סיימת או שכאילו לא נעים לך? סיימת? מר אבי גרובר:

 6 היחיד שהקשיבו לו בהאזנה מלאה לדעתי.  מר יעקב קורצקי:

 7טוב. אחד אני מברך על הישיבה שהגענו אליה היום והגיע הזמן. עומדים  ד עידן למדן:”עו

 8 ם,אנשי

 9 )מדברים ביחד(

 10 בבקשה עידן. מר אבי גרובר:

 11אחד נאמר התייצב היום גריידי ושואל על מה הדיון כאילו הוא לא היה פה  ד עידן למדן:”עו

 12שנים אחרונות ואנחנו יודעים פה בדיוק על מה אנחנו נמצאים ולמה  12-ב

 13 אנחנו נמצאים.

 14פעיל שמה יש כרגע דרישת פינוי של הישיבה ושל בית הכנסת שנתן לה 

 15ישיבה לא חוקית ונקבע הדבר הזה שלוש פעמים, שלוש פעמים בבית 

 16משפט. גם הגוף הזה שלמעשה טוען שהוא לא ישיבה אף טרח להגיש 

 17תשובות לבית משפט. והגוף הזה מפרסם את עצמו בכל רגע נתון ובכל מקום 

 18 כגוף היחידי שפועל. 

 19על תלונות של דתיים  וכן, שמוליק ידידי, גם אתה וגם אני שיתפנו פעולה 

 20ומסורתיים על הפגיעה בסטטוס קוו בעיר מצד אותם גורמי גרעין ואותם 

 21גורמי ישיבה שבאים ומשנים ופוגעים בסטטוס קוו פה ובחיים המשותפים 

 22 של הקהילה הזאת. 

 23 זה היה ונגמר. זה היה ונגמר.  מר שמוליק גריידי:

 24 אנחנו יודעים והיינו שם.  ד עידן למדן:”עו

 25 זה היה ונגמר. וליק גריידי:מר שמ

 26לגבי המסמך שהצגת. נכון, לגבי המסמך שהוצג שם שבוע שעבר היה פה  ד עידן למדן:”עו

 27ניסיון, היה פה ניסיון באמת ללכת בכיוון מאוד מאוד ממוקד, כיוון שבא 

 28לומר יש פה איזה מקרה מאוד ייחודי וכולם יודעים את זה שיש פה מקרה 
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 1 18.6-ם שלושה פסקי דין, עם מכתב פינוי שאומר במאוד ייחודי של ישיבה ע

 2 בית הכנסת אמור להתפנות ולהיות מושב לידי העירייה. 

 3 תן לבית משפט שיחליט. מר יעקב קורצקי:

 4 האנשים, ד עידן למדן:”עו

 5 תן לבית משפט. מר יעקב קורצקי:

 6 חברי המועצה,  ד עידן למדן:”עו

 7ן באג'נדה שלך כמו שאתה אומר מקודם, מה אתה מתערב? מה אתה מבי מר יעקב קורצקי:

 8 אמרת זה אג'נדה שלי. תן לבית משפט. 

 9 יעקב, תן לאנשים, מר אבי גרובר:

 10 לא, אבל הוא אמר מקודם זה אג'נדה שלו, אז שייתן לבית משפט.  מר יעקב קורצקי:

 11 בסדר, אבל אמרת פעם. די. הם לא יכולים לדבר.  מר אבי גרובר:

 12 יושבת פה הפיה סוזי? הוא כל הזמן דואג,מה,  מר יעקב קורצקי:

 13 אבל מותר לו לדבר.  מר אבי גרובר:

 14 ברור. מר יעקב קורצקי:

 15 הפיה סוזי או לא, תן לו לדבר. מר אבי גרובר:

 16 ברור, מגיע לו לדבר, אבל אני שואל אותו גם כן באמצע. בבקשה עידן.  מר יעקב קורצקי:

 17תודה. בית המשפט אמר את דברו יותר מפעם אחת, למעשה הוא אמר שלוש  ד עידן למדן:”עו

 18פעמים. הישיבה אגב בהתחלה עוד בתקופתו של ראש העירייה הקודם 

 19  וכברגר, הישיבה התחייבה לפנות את המקום תוך שנה.רקודם, האדון 

 20יה ימתה, עשתה מה שהיא לא עשתה כדי להונות את בית המשפט, בית המשפט הורה לעיריר

 21לוודא שלא תהיה שמה ישיבה. רק העתירה שאני הגשתי, שמוליק, ולא 

 22 משנה מתי היא הוגשה, 

 23 יום לפני הבחירות, בחייך. 30זה משנה,  מר שמוליק גריידי:

 24 הביאה את העירייה, ד עידן למדן:”עו

 25 יום לפני הבחירות. 30יום, נרדמת בשמירה.  30 מר שמוליק גריידי:

 26 את העירייה למלא את מה,הביאה  ד עידן למדן:”עו

 27 נרדמת בשמירה. מר שמוליק גריידי:

 28 )מדברים ביחד(
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 1באמת היה ניסיון, היה ניסיון חד ערכי לבוא שבוע שעבר ולטפל באיזושהי  ד עידן למדן:”עו

 2בעיה קיימת, שכולם יודעים שהיא קיימת, היא בעיה שהובילה לסכסוכים 

 3כים בקהילה שמתפללת בתוך בית ספר מורשה והיא בעיה שהובילה לסכסו

 4בבית ספר גולן, כולל איומים על רב אחד מבניו של אדלשטיין, אנחנו יודעים 

 5 את זה. כולם יודעים את כל העובדות ולכן אין פה שום דבר תמים.

 6אבל באו חברי מועצה ובאה עירייה ברצון טוב, באמת, לעשות איזשהו הליך  

 7פתור. ביקש ראש העירייה נקודתי לבוא ולדון כרגע במשך השנתיים האלה ל

 8וביקשו חברים נוספים בקואליציה ללכת לוועדת הקצאות ולשמוע מה הם 

 9 אומרים,

 10 אז תכבד את מה שהם אומרים.  מר יעקב קורצקי:

 11 רגע. ד עידן למדן:”עו

 12 תכבד את מה שהם אומרים. מר יעקב קורצקי:

 13הצביע לפני שבוע. אני אני חושב שהיה אפשר ל  רגע יעקב, מה אתה קופץ? ד עידן למדן:”עו

 14 חושב שהיה אפשר להצביע לפני שבוע, אבל ביקשתם אתם חברי,

 15אני אמרתי לך להצביע. חבל שלא הצבעת. אני אמרתי לך, צעקתי  מר יעקב קורצקי:

 16 לפרוטוקול שתצביע. חבל שלא הצבעת שבוע שעבר. זה ראש העיר ביקש.

 17 )מדברים ביחד(

 18תנו לבן אדם לדבר. נו די באמת, תנו לבן אדם לדבר. אנחנו לא נהיה עד שבע  מר אבי גרובר:

 19 בבוקר עכשיו. 

 20 הוגש מסמך.  ד עידן למדן:”עו

 21והמסמך אומר שלא סיימו אותו. הם אמרו עכשיו שהם לא סיימו אותו,  מר יעקב קורצקי:

 22 שהוא לא סוים, שצריך עוד הרבה עבודה, שצריך עוד לעבוד עליו.

 23עכשיו בואו נמשיך עם העובדות. אז הייתה עתירה, הייתה החלטה, היה  למדן:ד עידן ”עו

 24הסכם שאושר בישיבת המועצה. אני לא זוכר אם פה אחד או כמעט פה 

 25אחד. והוקמה ועדה ביוני, אני לא זוכר אם פה אחד או כמעט פה אחד. 

 26 והועדה הלכה לעשות את תפקידה. 

 27לעשות את תפקידה, מלהגיש אף אחד לא אמר לה, לא עצר אותה בדרך מ 

 28דברים, מלדון, מלהתייעץ. אני יכול להגיד ואני אומר את זה לפרוטוקול, 
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 1לקראת יוני במה שעמד על שולחן המועצה כבר התייעצנו עם רבנים, 

 2התייעצנו עם רבנים ושאלנו את דעתם ואז זה רק הגיע לשולחן המועצה. 

 3 שנייה אחת זה לא הגיע לפני זה. אז החלטנו.

 4ל ביקשו שתוקם ועדה שתבחן את זה. הקמנו ועדה שתבחן את זה. ואז אב 

 5מבקשים את הדיון, אני מכבד את בקשתו של ראש העירייה. הייתה לי 

 6התלבטות, מודה. ומקבל את הרצון להביא לוועדת ההקצאות ואני שמח 

 7ומעריך את ועדת ההקצאות על העבודה הקשה שהיא עשתה. יתכן שהיא 

 8את זה כבר הרבה קודם, אבל כרגע עשתה את כל  הייתה יכולה לעשות

 9 המאמצים כדי להביא מסמך וגיבשה מסמך. 

 10המסמך הזה הובא לאותה ועדה שהעירייה או המועצה הקימה. למועצה יש  

 11סמכות להחליט בו. וזה בדיוק בשביל זה מובא אליך, זה מובא לאישורך, 

 12ה אומרת, זה מובא לדעתך. אגב זה מובא לדעתך אפילו בסעיף שהועד

 13שכרגע אומץ ע"י הועדה תהיה  6הועדה חושבת שהנוסח הסופי בסעיף 

 14בהתאם למדיניות שתיקבע במועצת העיר. הנה בשביל זה אנחנו פה לקבוע 

 15 את המדיניות שתאושר במועצת העיר. 

 16באה הועדה הנכבדה ומביאה לך את הסעיף שהיא טוענת שצריך להיות פה.  

 17, בכוכבית של 1עברת את הסעיף הזה. לגבי הסעיף השני במסגרת סעיף 

 18 , 1סעיף 

 19 )מדברים ביחד(

 20 סליחה עידן. מר אבי גרובר:

 21בקיצור בדיוק לכך פונה ופנתה הועדה ובדיוק לכך זו הסמכות של מועצת  ד עידן למדן:”עו

 22 ר. גם המסמך שהצגת שהוא הפרוגראמה לצורכי ציבור, שמוליק,העי

 23 מה? לא שמעתי.  מר שמוליק גריידי:

 24המסמך שהצגת שהוא הפרוגראמה לצורכי ציבור הוא מסמך רעיוני, הוא  ד עידן למדן:”עו

 25לא אומר שאפשר לבית כנסת זה או לבית כנסת אחר. הוא אומר שאם זאת 

 26 היא תידון וזה נקרא עירוב שימושים. איזושהי הקצאה או בקשה להקצאה 

 27 )מדברים ביחד(

 28זה שם, אבל להכניס ישיבה במקום. עכשיו אם אתה רוצה לעשות משהו  מר שמוליק גריידי:
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 1אחר תשנה את הפרוגראמה. אתה לא יכול לבוא לעשות היום קריטריונים 

 2 על דבר שהוא קיים, אתה פוסל החלטה, 

 3 )מדברים ביחד(

 4 מקשיבים לך. שמוליק, לא מקשיבים לך.  לא ד עידן למדן:”עו

 5לא, לא, עזוב, לא מעניין אותי. אתה מקשיב לי. אתה לא יכול לפסול  מר שמוליק גריידי:

 6החלטה של מועצת עיר, אתה אמנם נמנעת או התנגדת, אני לא זוכר בדיוק, 

 7חברי המועצה הצביעו על הקריטריונים האלה. אם הצביעו אז זאת 

 8 ה לא יכול לבוא ולהגיד עכשיו אני רוצה,פרוגראמה תקפה, את

 9 לא על שצ"פ. לא על שצ"פ. ד עידן למדן:”עו

 10 לא, אז תשנה את הפרוגרמה.  מר שמוליק גריידי:

 11 הפרוגרמה לא לשצ"פ.  ד עידן למדן:”עו

 12 תבוא למועצת העיר ותשנה אותה.  מר שמוליק גריידי:

 13 ובאותה מידה אתה יכול להקים ישיבה, ד עידן למדן:”עו

 14 תקשיב, תקשיב, אתה לא יכול לבוא ולעשות דבר שהוא לא סביר.  מר שמוליק גריידי:

 15אני יודע בדיוק מה משמעות הפרוגראמה. אני יודע בדיוק איפה זה נאמר  ד עידן למדן:”עו

 16 ובאיזה הקשר. וזה נאמר בהקשר,

 17 עידן, זה נכון מה שהוא אומר? זה נכון מה שהוא אומר?  מר יעקב קורצקי:

 18 )מדברים ביחד(

 19הוא משווה תפוח לאגס? זה נכון? בוא נשאל את מנהל מחלקת  זה נכון? מר יעקב קורצקי:

 20נכסים אם הוא חושב כמוך, אבל כמובן שאתם פוסלים את כולם, מי הם 

 21 בכלל. אתה קובע, אתה מחר תחליף אותו גם כן. 

 22להוסיף ולקבל ולאשר. אני יש לי סמכות, יש למועצה הזאת סמכות לתקן ו ד עידן למדן:”עו

 23זוהי סמכותה, זאת בדיוק הסמכות שלך. עכשיו אחרי כל השנים האלה 

 24ואחרי כל הדברים שאמרת ואחרי כל הדברים שנאמרו גם בתקופת בחירות 

 25 ולא רק בתקופת בחירות, אתה זה,

 26 אני עומד בכל מילה. אני עומד.  מר יעקב קורצקי:

 27 ימו על הבן של הרב אדלשטיין, אתה זה שיודע בדיוק שאי ד עידן למדן:”עו

 28עידן, אני עומד. מה זה קשור לקריטריונים? מה זה קשור  מר יעקב קורצקי:
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 1 לקריטריונים?

 2 ישבה הועדה, ד עידן למדן:”עו

 3 מה זה קשור? מר יעקב קורצקי:

 4ישבה הועדה הנכבדה והוציאה מסמך. כן, יש להם עוד עבודה. כל העבודה  ד עידן למדן:”עו

 5 לוועדה איננה קשורה למסמך הזה.שיש עוד 

 6 קשורה מאוד. מר שמוליק גריידי:

 7 לא קשורה. ד עידן למדן:”עו

 8 קשורה מאוד. מר שמוליק גריידי:

 9 מונח המסמך והובא בפניך ועכשיו הסמכות היא אצלך. ד עידן למדן:”עו

 10 ני. וכל גוף מקצועי לוקח גורם חיצ מר שמוליק גריידי:

 11 לגבי, ד עידן למדן:”עו

 12מדבר על לעשות עבודה יסודית. ככה עושים עבודה, לא הועדה עצמה  מוליק גריידי:מר ש

 13 עושה, 

 14עידן, אתה בשבוע שעבר מחקתם את היועץ המשפטי והנה גם  מר יעקב קורצקי:

 15בגבעתיים הם נשמעו ליועץ המשפטי ולעצות שלו. היום מה שאתה מבקש, 

 16 אני ישבתי לי בחדר, 

 17 )מדברים ביחד(

 18 עוד פעם אתם מתחילים עם התחרות צעקות? מר אבי גרובר:

 19 לא, זה חשוב. הוא מעלה דברים, מר יעקב קורצקי:

 20 תן לו לסיים לדבר, תרשום נקודות ואז, מר אבי גרובר:

 21 )מדברים ביחד(

 22אתה דיברת על בתי כנסת, נתבקשנו להביא, התבקשו פה להביא את  ד עידן למדן:”עו

 23הקריטריונים לגבי בתי הכנסת, לא לגבי שצ"פים, שצ"פים ידונו בנפרד. לא 

 24 לגבי שום דבר אחר איזה שצ"פ אנחנו רוצים ומה אנחנו רוצים. 

 25ההצעות שהועדה כרגע הגישה אחד לאחד אני עומד מאחוריהן, מאמץ אותן  

 26מאפשרת להיוועץ  1אין פה שום סתירה. הכוכבית של סעיף  ומקבל אותן.

 27 .3ואת  2גם במועצה הדתית. יפה מאוד, זה מספיק, לכן אפשר לבטל את 

 28זה סעיף שאומר בואו אנחנו, מדיניות בוועדה, מדיניות שתיקבע  6סעיף  
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 1במועצת העיר. הנה מועצת העיר קובעת כרגע את המדיניות שלה, איך היא 

 2 שיבה. מגדירה את הי

 3 )מדברים ביחד(

 4הגענו לסעיף האחרון שממליצה הועדה ועוד פעם ביקשתם עיקרון שוויון,  ד עידן למדן:”עו

 5התקבל עיקרון שוויון, מבדילים בין שב"צ לבין שצ"פ. שצ"פ הוא משהו 

 6אחר ולכן ההוראה הזאת מבוטלת ואני עומד ומאמץ את ההמלצה שלהם, 

 7 מאוד. אני לא שלם עם המסמך הזה, מוכן לקבל אותה. אני חושב שזה יפה

 8 מה זה מבוטלת? מר אבי גרובר:

 9 אני לא שלם עם המסמך הזה.  ד עידן למדן:”עו

 10 לא הבנתי את ההערה מה מבוטלת. לא הבנתי מה מבוטל.  מר אבי גרובר:

 11 ההמלצה שלהם לבטל את הוראת המעבר, ד עידן למדן:”עו

 12 ב' כאילו? 2 מר אבי גרובר:

 13 כן.  ד עידן למדן:”עו

 14 אני אסביר לך כאילו מה עומד מאחורי ובוא נחשוב ביחד על, מר אבי גרובר:

 15 דקה. רק תן לי משפט אחד לסיים, ד עידן למדן:”עו

 16 בבקשה. מר אבי גרובר:

 17לפני שתעיר לי. משפט אחרון. גם אני יש דברים שאני לא בהכרח אוהב  ד עידן למדן:”עו

 18במשפט הזה. אני לדוגמא חושב שמקום שכבר יש בו חריגה הוא בכלל לא 

 19צריך להיות בר יכולת להגיש הקצאה. אבל אני לא רב על כל סעיף, מכבד 

 20 את ההמלצה שלהם. 

 21מכבד את אני מכבד את ההמלצה של חבריי ואתה בוועדה הזאת, אני  

 22ההמלצה שלהם ואני גם אימצתי את זה. אני חושב שצריך לאמץ את 

 23הכיוונים האלה, לאמץ את הקריטריונים האלה. אני חושב שאם כל כך 

 24קשה אתה יכול לקום ולצאת החוצה ולא להשתתף. אני חושב שלא נכון 

 25 להתנגד, אני חושב שהדבר הזה יביא, 

 26 )מדברים ביחד(

 27עה שהישיבה צריכה להתפנות כי היא יושבת בבית כנסת בניגוד אני בד מר מיכאל דורון: 

 28להרשאה שבית הכנסת קיבל ולכן יש הליך פינוי שמתקדם ויש תאריך פינוי, 
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 1זה בעוד יומיים ויש גם תביעת פינוי כפי שאתה אומר, אבי, שמוכנה, 

 2לוי ולהמשיך את ההליך הזה שהתחיל עם השאמורה להגיע לשלמה 

 3 ט המחוזי.ההחלטה של בית המשפ

 4עכשיו בית הכנסת הזה בר יוחאי הוא העילה לדיון הזה, צריך להגיד, לשים  

 5את הדברים על השולחן. אנחנו יודעים שזה הפיל שבחדר, הוא המניע 

 6לדחיפות המוגזמת לטעמי של הדיון הזה בהקצאות של בתי כנסת בכלל. 

 7לפני  עכשיו אנחנו נמצאים כאן צריך לומר בתוך תקלה מתמשכת שהתחילה

 8שנה. ועדת המשנה שאני חבר בה, ועדת המשנה להקצאות קיבלה את 

 9 . 2.6.2019-המנדט שלה ממועצת העיר לפני שנה, ב

 10יום להתכנס  60מועצת העיר נתנה לנו לוועדה, לוועדת המשנה להקצאות  

 11ולהמליץ על קריטריונים, אנחנו לא עשינו את זה. אנחנו התכנסנו רק כתום 

 12המועצה בעיצומה של הקורונה וצריך לומר כאן למי חודשים מהחלטת  10

 13שלא מכיר, מי שלא יודע מה התרחש בוועדה, זה שהיה ניסיון בוועדה להגיע 

 14להחלטה פה אחד, החלטה מפשרת ומוסכמת על כולם, כולל על יעקב 

 15 קורצקי.

 16אני יכול לספר כאן שאני הייתי פעיל בניסיונות האלה, גם הובלתי  

 17ים, עם אנשי דת, אנשים שקרובים לנושא הדת ובתי התייעצויות עם מומח

 18 הכנסת ויצרנו איזשהו צוות שהמליץ המלצות מסוימות לוועדה הזאת. 

 19צריך לומר עוד דבר אחד שאנחנו די זגזגנו, בגלל העובדה שאנחנו קיבלנו  

 20אנחנו זגזגנו בין אם אנחנו בבית כנסת בר יוחאי או  ,איזשהו סוג של מנדט

 21מרחיבים, זה מה שנראה נכון לעשות להרחיב ולהסתכל אם אנחנו בעצם ה

 22 בהסתכלות כוללת על הקצאה על בתי כנסת שכונתיים.

 23עכשיו בשלהי העבודה שלנו צריך לומר שאנחנו גילינו שאנחנו פעלנו לא לפי  

 24החוק. אנחנו גילינו, אני גיליתי חוזר מנכ"ל משרד הפנים, הנחנו אותו על 

 25שולחן הועדה. חוזר המנכ"ל קבע שוועדת המשנה היא רק מתווכת לוועדת 

 26הקצאות מקצועית ובעצם התהליך היה צריך להיות שוועדת הקצאות 

 27מקצועית יושבת והיא זו שממליצה את ההמלצות, הן מגיעות לוועדת 

 28המשנה. ועדת המשנה היא ועדה פוליטית שאמורה להמליץ את ההמלצות 
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 1 שלה למועצה. 

 2 זה בעניין הקצאות. :ד"ר צחי שריב

 3יכול בעניין הקצאות, כן. עכשיו זה יצר מיד דעות קונספירציה איך זה  מר מיכאל דורון:

 4המשפטי שיושב כאן לא הניף דגל אזהרה לפני שנה, איך זה  להיות שהיועץ

 5 שראש העיר נתן לזה לקרות. 

 6אני לא יודע אם הייתה שם תיאוריית קונספירציה, אני חושב שאם הייתה  

 7 שם קונספירציה אני חושב שהייתה איזושהי סוג של רשלנות תורמת גם, 

 8 סליחה שאני מפריע, מיכאל, היה שמה בהמלצה של המועצה,  ד מיכה בלום:”עו

 9 כן. מר מיכאל דורון:

 10היה כתוב שהדרג המקצועי יצורף ולא צירפו אותנו ולכן גם לא יכולנו  ד מיכה בלום:”עו

 11 להביע את עמדתנו.

 12 זה לא מה שאני מכיר מהמלצת,  מר מיכאל דורון:

 13 בכתב ההסמכה שלכם רשום. ד מיכה בלום:”עו

 14 אני לא ראיתי דבר כזה. מר אבי גרובר:

 15 דברים ביחד()מ

 16גם צחי שהוא יו"ר הועדה וגם אני לא ראינו יעקב, אני חבר בועדה הזאת.  מר מיכאל דורון:

 17סעיף כזה ואנחנו לא יודעים שהיינו אמורים לדבר עם הצוות המקצועי 

 18ועדת הקצאות. על כל פנים התברר לנו שאנחנו בעצם פועלים בחוסר בש

 19ימים לישיבה של המועצה הזאת ואני  10סמכות, אנחנו מגיעים לפני 

 20חושב שאנחנו עשינו נכון שקיבלנו את ההמלצה של היועץ המשפטי 

 21 להעביר את הדיון למקום הנכון לוועדת ההקצאות המקצועית. 

 22ו את ועדת ההקצאות המקצועית לסעד אבל אני חושב שאנחנו הכנסנ 

 23ימי דיונים, דרשנו מהם פתרון דחוף כי יש לנו לוח  4בלתי אפשרי של 

 24 זמנים. אני אומר בפועל זה מה שעשינו. 

 25עכשיו אנחנו הגענו למן מירוץ זמנים מלאכותי, זה לא אמיתי מה שקורה  

 26ך כאן משום שהדחיפות היא מלאכותית ואין שום קשר בין העובדה שצרי

 27לפנות ושיש הליך של פינוי ושהוא צריך להתקדם במלוא המרץ לבין 

 28. מי 97, נכון? 97שנים אין,  98-ו 98קביעת הקריטריונים. רמת השרון בת 
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 1שעות אנחנו נגיע לקריטריונים.  97-סופר? ואנחנו לא יכולים לצפות שב

 2 אני חושב שזאת טעות.

 3ן מופעלים ע"י רעש אני חושב, אני יודע גם מה קורה כאן, אנשים כא 

 4סביבתי של פוסטים, של פעילים, צריך לכבות את הרעש הסביבתי הזה 

 5שצועק קונספירציות, שצועק מריחות מכוונות ותככים ואסור לנו לקבל 

 6את הקריטריונים בחופזה. יש עוד עבודה של כמה ימים, כמה שבועות, 

 7 צריך לתת להם לסיים.

 8וצריך לזכור שהקריטריונים הם הליך נפרד והם לא כלי לפינוי והם לא  

 9קשורים לפינוי. הליך הפינוי יימשך כפי שאני משער הוא ייקח יותר 

 10מכמה שבועות, אנחנו היינו רוצים שהוא יקרה כבר ביום חמישי אבל הוא 

 11לא יקרה ביום חמישי, בואו נהיה ריאליים. ובזמן הזה צריך לתת לוועדת 

 12 אות לסיים את עבודתה. הקצ

 13אני חושב שוועדת ההקצאות, אני יכול לנבא שוועדת ההקצאות אם היא  

 14תעשה את העבודה שלה באותו מרץ שהיא עשתה היא תהיה עם הקצאות 

 15הרבה לפני שאנחנו נגיע לפינוי הישיבה ומדובר כאן בשני הליכים נפרדים 

 16 שצריך להפריד ביניהם.

 17 )מדברים ביחד(

 18שלוש וועדת ההקצאות ממליצה לנו קריטריונים על שלושה סעיפים  ן:מר מיכאל דורו

 19 כוכביות. את הכוכביות האלה צריכים לפתור. זה הכול. 

 20 כוכבית אני מאמץ אותה.  ד עידן למדן:”עו

 21הייתה החלטה של המועצה אשר קבעה  2.6.19-, ב2.6.19-יש החלטה מה ד מיכה בלום:”עו

 22מועצה החליטה ברוב קולות, המועצה ככה: בנוסף הייתה החלטה ה

 23מיום  4מסמך שהוגש פה ביטול הרשאה לשימוש בנכס ברח' בית גוברין 

2.6.19. 24 

 25במסמך הנ"ל  10בנוסף המועצה החליטה ברוב קולות על שינוי סעיף  

 26 60כדלקמן: בית הכנסת יפעל בכפוף לקריטריונים אשר ייקבעו בתוך 

 27חלטת בית המשפט ימים ע"י ועדת המשנה לתמיכות והקצאות ברוח ה

 28המחוזי. יו"ר הועדה צחי שריב, חברים: דברת, מיכאל, יעקב, ירון, נטע 
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 1ורוני בלקין. יפה, רוני בלקין היחידי שנזכר בשמו הפרטי וגם המשפחה. 

 2 יפה.

 3הצוות המקצועי, כתוב כך הצוות המקצועי: המנכ"לית, היועץ המשפטי  

 4עכשיו ועדת המשנה לא וגזבר העירייה. זה המנדט שניתן לוועדת המשנה. 

 5 הזמינה אותנו. אז איך אנחנו יכולים להגיב? אבל בסדר, ברגע שידענו, 

 6 אבל ידעתם על זה. נטע זיו:’ פרופ

 7לא, לא, אנחנו לא אשמים. רגע, סליחה. אנחנו לא אשמים. אם מזמינים  ד מיכה בלום:”עו

 8 אותנו אנחנו באים. 

 9 )מדברים ביחד(

 10אתכם עם שני מכתבים לקח לי בוועדה להסביר לכם כמה רק כשהערתי  מר יעקב קורצקי:

 11אתם טועים ואני שמח שמיכאל איש של אמת ואמר לכם את זה עכשיו. 

 12 אצה לכם הדרך, עשיתם את הכול לא חוקי. 

 13 )מדברים ביחד(

 14 הכול היה לא חוקי. מר יעקב קורצקי:

 15 מה עשינו? לא עשינו כלום.  ד"ר צחי שריב:

 16 וקן. זה תוקן.יעקב, ת ד עידן למדן:”עו

 17 לא רק שזה לא היה חוקי, גם כשהועדה, רגע עידן. מר יעקב קורצקי:

 18 )מדברים ביחד(

 19 לא, לא, לא, זה ייאמר לפרוטוקול. מר יעקב קורצקי:

 20 מה זה ייאמר לפרוטוקול? שומעים אותך גם בלי הרמקול ביד. מר אבי גרובר:

 21 לא נראה לי. לא נראה לי. מר יעקב קורצקי:

 22 יעקב, יעקב, אני מדווח פה כל הזמן שומעים רק אותך. גרובר:מר אבי 

 23 כן? מר יעקב קורצקי:

 24 זה המופע של, מר אבי גרובר:

 25 )מדברים ביחד(

 26לא רק שזה לא היה חוקי, יותר מזה, גם כשהועדה המקצועית התכנסה  מר יעקב קורצקי:

 27אני מזכיר לוועדה המכובדת היום הייתה התערבות גסה של חבר מועצה 

 28 ביום שישי,
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 1 )מדברים ביחד(

 2 אני לא אומר מי זה. הוא רוצה שיגיד. מר יעקב קורצקי:

 3 )מדברים ביחד(

 4 בבקשה רוני.  אתה רוצה לדבר? מר אבי גרובר:

 5לא הכחשתי, אמרתי שאין התערבות. לא הייתה התערבות. לשאול שאלה  ד עידן למדן:”עו

 6 זה לגיטימי.

 7רי המועצה, חברי הועדה, הייתה התערבות ביום לא הייתה התערבות? חב מר יעקב קורצקי:

 8 שישי?

 9 הם לא אמרו, ד עידן למדן:”עו

 10 די יעקב. :דני לביאמר 

 11 הייתה שאלה. מה זה התערבות? ד עידן למדן:”עו

 12מה די? הוא מעליב אותי כאילו אני משקר. הייתה התערבות של חבר  מר יעקב קורצקי:

 13 מועצה?

 14 )מדברים ביחד(

 15 עכשיו תפסת, נו באמת. נו מה מר אבי גרובר:

 16 מה, אבי, זה מהותי. מר יעקב קורצקי:

 17 לא מהותי. עכשיו רוני מדבר. רוני מדבר עכשיו. בבקשה רוני. מר אבי גרובר:

 18 )מדברים ביחד(

 19 עידן ויעקב די, חאלס.  :גיא קלנרמר 

 20 בסדר. מר יעקב קורצקי:

 21 בבקשה רוני. מר אבי גרובר:

 22מים, תעשה מאמץ עילאי אני מבקש לא להפסיק אותי יעקב, תכין כוס  מר רוני בלקין:

 23כי אני אומר לך כבר עכשיו, אתה תפסיק, אני עוצר מחכה עד שאתה 

 24 מפסיק.

 25 טוב. מר יעקב קורצקי:

 26חושב שהגענו לנקודה שצריך לקבל החלטה, אין יותר משחקים.  אני 'א מר רוני בלקין:

 27יו הוא צריך אנחנו כמו צנחן לפני צניחה חופשית שהגיע לדלת ועכש

 28 לקפוץ. אין עוד סיבוב שני, אין כלום וצריך להחליט שקופצים. 
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 1אני רגע רוצה כאן להזכיר לכולנו כמה דברים. לקראת הסיום של  ,עכשיו 

 2וועדת המשנה כתבנו לך מכתב גנרי שמדבר על בית כנסת של העבודה 

 3שכונתי מתוך הבנה שצריך מסמך גנרי ונדרשנו מחוץ לוועדה לשנות את 

 4המסמך, גם את כותרתו וגם את תוכנו בניגוד לדעתי, ושזה יהיה תבחינים 

 5הקצאה אלא רק הרשאה  יכול להיותלהקצאה או הרשאה, כיוון שזה לא 

 6 בגלל החריגה שקיימת שם באופן מובנה בבית כנסת בר יוחאי. 

 7כבר אז הזהרתי ואמרתי שההתייחסות היחידנית והפרטנית לבר יוחאי  

 8שהפתרון יידחה בגלל שהוא לא כוללני ולכן תהיה טענה של זה לתוביל 

 9 אכיפה בררנית. אמרתי את זה כבר אז, כך שאני לא מופתע עכשיו.

 10ברור לכולנו, אנחנו לא תמימים, שכל מה שאנחנו עוברים עכשיו זה  

 11תהליך שנקרא נסיגה בהשהיה, עובדים פה על זמן. פשוט עובדים על זמן, 

 12 נחנו דוחים את הקץ. עכשיו בואו נראה איך א

 13עכשיו בית כנסת בר יוחאי זה אירוע חריג, אל מול כל שאר בתי הכנסת  

 14ברמת השרון. ההימצאות של הישיבה במבנה של בית הכנסת והפעולה 

 15שלה בתוך בית הכנסת יוצרת מצב בעייתי לא רק על ההקצאה או הרשאה 

 16בית  לבית כנסת, אלא קודם כל בכלל על עצם הישיבה שפועלת בתוך

 17 הכנסת. זה שני דיונים נפרדים, אמר את זה גם מיכאל. 

 18 ,8, 7יש פה עוד  מר יעקב קורצקי:

 19 יעקב, סיכמנו שאתה תרשום את הכול,  מר רוני בלקין:

 20 )מדברים ביחד(

 21העובדה שקיימת ופועלת ישיבה בבית כנסת היא כבר לא במחלוקת, גם  מר רוני בלקין:

 22לכן יש שלושה דברים  ,י וזאת דעתיבית המשפט קבע את זה. עכשיו לדעת

 23שצריכים לקרות. אחד, צריך לפנות את הישיבה מהמבנה, לסיים את 

 24הפעולה שלה בתוך המבנה עכשיו. שתיים, צריך להחזיר את המבנה 

 25 לעירייה עכשיו. 

 26 )מדברים ביחד(

 27 יעקב, יעקב. מר רוני בלקין:

 28 די נו, לא, באמת. מר אבי גרובר:
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 1 )מדברים ביחד(

 2עכשיו כשתסתיים העבודה המערכתית לגבי כל תבחיני ההקצאות  בלקין: מר רוני

 3וההרשאות לכל בתי הכנסת כי זו עכשיו הדרישה, אפשר יהיה להחיל את 

 4התבחינים האלה, את כולם, על בית כנסת בר יוחאי. ואם צריך להיות 

 5הנחות כאלה או אחרות כדי לאפשר את זה אז הם יעשו. אבל אני אומר 

 6פרטנית זריזה, תהליך  הרשאה ם צריך לעשות את זה עכשיולחילופין א

 7מזורז לבית כנסת בר יוחאי, לא לישיבה, אז אנחנו ניקח את זה בתור 

 8חריג כמו שאנחנו יודעים עכשיו לקחת, ונעשה הליך זריז כדי לראות איך 

 9אנחנו כן מכשירים את העניין הזה באופן זמני עד שהתבחינים המלאים 

 10 ת זה גם לפי התבחינים.יהיו ואז נפעיל א

 11אני מזכיר לכולנו עוד פעם שללא חברי הועדה שעבדה כל הזמן, מעולם  

 12לא דובר על זה שיפסיק להיות שם בית כנסת ותפסיקו עם הסיבוב הזה, 

 13לפעול בית כנסת במתחם  ימשיךכל הזמן מה שעמד מול פנינו זה איך כן 

 14 בית כנסת שכונתי. של בר יוחאי ולא איך לא יופעל בית כנסת. דובר על

 15עכשיו מה שקורה פה עכשיו ומה שהוא מוביל אותנו הוא מוביל אותנו  

 16למצב שלא יהיה לא בית כנסת שכונתי, לא שימושים עירוניים, כלום, כל 

 17עוד מתקיימת ההתעקשות על ההישארות של הישיבה במבנה, 

 18ההתעקשות על ההישארות של הישיבה במבנה מביאה אותנו למצב של 

 19אני אומר לך משפט לא לי ולא לך. . אין בעיה, םנפשי עם פלישתיתמות 

 20 שלמה ויחלוקו.

 21אף אחד לא רוצה להגיע למקום הזה, אף אחד לא מתכוון להגיע למקום  

 22הזה, כולם רוצים שיהיה בית כנסת שכונתי והבעיה שעומדת לנגד עינינו 

 23בסוף זה שמתעקשים פה על זה שבתוך הבית כנסת הזה תמשיך לפעול 

 24 על כל הבעיות שיש במקום הזה. הישיבה

 25עכשיו מהדיון הזה אני חושב שיש רק דבר אחד טוב שיוצא ממנו וזה  

 26מצוין, הסירו פה עכשיו את כל המסכות. נגמרו המשחקים, אפשר סוף 

 27סוף להבין אולי לאן מכוון ראש העיר, לאן אנחנו רוצים להגיע. המסמך 

 28איך נכשיר ב מטפלנתיים וגם שהוגש לנו היום הוא דוחה את הטיפול בש
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 1את השרץ במהלך השנתיים האלה. לא שום דבר אחר.  ומכווין איזושהי 

 2פעילות חריגה, מיוחדת, להשלים בתקופת הדחיה משהו שלא מקובל 

 3 בשום מקום אחר.

 4 לא הבנתי.  מר אבי גרובר:

 5 עכשיו הסוף של התהליך הזה אומר בעצם לעקוף את הפסיקה של בית מר רוני בלקין:

 6משפט שיש לנו כרגע ביד, זאת משמעותו. אז אני לא יכול לקבל את הדבר 

 7 הזה.

 8 לא הבנתי. מר אבי גרובר:

 9 יש פסיקה של בית המשפט,  מר רוני בלקין:

 10 מה אתה מודאג, רוני? מר יעקב קורצקי:

 11 יש פסיקה של בית המשפט שאומרת להוציא את הישיבה, מר רוני בלקין:

 12 יונים האלה עוצרים את זה?כן. והקריטר :מר אבי גרובר

 13 המסמך הזה אומר בואו נחכה שנתיים, עכשיו נמתין שנתיים, מר רוני בלקין:

 14 זה לא מה שזה אומר, אבל לא משנה. מר אבי גרובר:

 15כן. המסמך שהוגש פה אומר עכשיו אנחנו רוצים תקופת ביניים של  מר רוני בלקין:

 16 דחייה,שנתיים שבתקופת הביניים של השנתיים תהיה 

 17 זה לא שנתיים, זה שנתיים מהיום שתוכן פרוגרמה.  ר צחי שריב:”ד

 18 אז מה אתה רוצה בלי פרוגרמה? מה אתה רוצה לעשות מה שבא לך? מר יעקב קורצקי:

 19 מה צריך פרוגרמה בשביל בר יוחאי? זה בית כנסת. :ד"ר צחי שריב

 20 )מדברים ביחד(

 21ברור מי בעד, מי נגד ומה יש פה. עכשיו אין פה, המסכות כבר הורדו, לכולנו  מר רוני בלקין:

 22 אני לא יותר חכם מאף אחד,

 23 מה אתה יודע איך אני מצביע? מר אבי גרובר:

 24אני לא יודע מה אתה מצביע, לכן אני אומר בוא תגיד, אני אומר בוא תגיד,  מר רוני בלקין:

 25 דה.תגיד, תשמעו את כולנו, תבואו תגיד מה אתם רוצים ונצביע על זה. תו

 26אני לא צריכה מיקרופון כי אני מפחדת מהוירוס. קודם כל אני נזכרתי  דברת וייזר:’ גב

 27שאנחנו לפני כמה שנים בקדנציה הקודמת הקודמת בתקופה של שירה אבין 

 28כממלאת מקום ראש עיר אנחנו גם כינסנו ועדת אד הוק שאני ואתה היינו 
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 1לקבוצת הכדורגל חברים בה והייתה ועדת אד הוק לגיבוש קריטריונים 

 2 והכדורסל.

 3 לתמיכות? :ד"ר צחי שריב

 4 כן. אבי, אתה זוכר את הועדה הזאת? דברת וייזר:’ גב

 5 של הכדורגל? מר אבי גרובר:

 6כן. הייתה ועדת אד הוק שאני ואתה בין היתר היינו חברים בה ומועצת  דברת וייזר:’ גב

 7המקצועי  העיר מינתה אותנו לקבוע קריטריונים. וגם אז לא נכחו הדרג

 8 ומשום מה הקריטריונים האלה עברו ואושרו במועצת העיר.

 9אני היום מרגישה, לא, אני לא צריכה מיקרופון, אני אתייחס מהשולחן  

 10מ'. אני קצת מרגישה שאיפה שהוא ברמה האישית שלי אני  2במרחק 

 11מרגישה שהיום אחרי הדיון היום אני מצטערת שהצבענו שבוע שעבר, שלא 

 12ע שעבר באיזשהו מקום ואני מבקשת שתוסיף להצבעה, לא הצבענו בשבו

 13משנה מה יהיה פה בסוף, אני מבקשת שתוסיף להצבעה אפשרות להצביע 

 14 לקריטריונים של הועדה הראשונה, של ועדת האד הוק.

 15 אי אפשר להחזיר את זה בכלל.  מר יעקב קורצקי:

 16 אני מבקשת. אני מבקשת, דברת וייזר:’ גב

 17 ן דבר כזה. זה לא הולך,אי מר יעקב קורצקי:

 18אני מבקשת ואני מצביעה, אני מבקשת לאשר את הקריטריונים הראשונים.  דברת וייזר:’ גב

 19 זהו.

 20 מה זה אני בעד? זה לא חוקי, מה אני בעד? מר יעקב קורצקי:

 21 למה זה לא חוקי? דברת וייזר:’ גב

 22 ככה. מר יעקב קורצקי:

 23 לא. למה זה לא חוקי?  דברת וייזר:’ גב

 24 לא יכולים להצביע,  עקב קורצקי:מר י

 25אבל גם הקריטריונים האלה לא גמורים, אז מה זה משנה? אז אי אפשר,  דברת וייזר:’ גב

 26 נכון? אז אני מבקשת להצביע על הקריטריונים, 

 27 )מדברים ביחד(

 28אני מבקשת להצביע על הקריטריונים של שבוע שעבר של ועדת האד הוק.  דברת וייזר:’ גב
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 1 להוסיף את זה להצבעה בסוף.אני מבקשת 

 2 זהו? מר אבי גרובר: 

 3 כן. דברת וייזר:’ גב

 4 זהו? אני האחרון? מי עוד רוצה להגיד? באצ'י, את רוצה להגיד? ענבל?  מר אבי גרובר:

 5 )מדברים ביחד(

 6בתי כנסת  11רוני, הרשאה זה רק לבית כנסת בר יוחאי אתה מתכוון? יש  מר יעקב קורצקי:

 7 י, אז אנחנו עושים הרשאה עכשיו לכולם או,בסטטוס של בר יוחא

 8מה שאני הצעתי בגלל שיש כרגע בעיה, כרגע שנמצאת על המדוכה אני אומר  מר רוני בלקין:

 9עכשיו לתת פתרון זמני זה הרשאה לבר יוחאי שיהיה קצוב בזמן כדי 

 10שתסדיר את השאר לבית כנסת בר יוחאי עצמו, לבית כנסת אני מדגיש את 

 11 די לפתור את הבעיה הנקודתית,העניין הזה, כ

 12 אין לך מה להסדיר, הוא מוסדר. מר שמוליק גריידי:

 13 הוא לא מוסדר. מר רוני בלקין:

 14 הוא מוסדר, בית כנסת מוסדר. מר שמוליק גריידי:

 15 הוא לא מוסדר. מר רוני בלקין:

 16 שנה הוא עומד שם. 42 מר שמוליק גריידי:

 17 שנה הוא לא מוסדר.  42 מר רוני בלקין:

 18 הוא מוסדר. שמוליק גריידי:מר 

 19 הוא לא מוסדר. בית הכנסת יש בו חריגות, מר רוני בלקין:

 20 למה אתה אומר את מה שאתה אומר? מר גריידי. מר גריידי,  :מר דני לביא

 21 כולם יש חריגות בניה. למה הקשר בכלל?  מר שמוליק גריידי:

 22 זה הקשר. מר רוני בלקין:

 23 מה הקשר בכלל? מר שמוליק גריידי:

 24 זה בדיוק הקשר. מר רוני בלקין:

 25 זה באים ולומדים שמה תלמידים? מר שמוליק גריידי:

 26 זה בדיוק הקשר. מר רוני בלקין:

 27בתי כנסת בסטטוס הזה. אתה טוען עכשיו לעשות  11רוני, כפי שציינתי יש  מר יעקב קורצקי:

 28בגלל שבר יוחאי הוא בסטטוס מסוים שאתה טוען שהוא נמצא לעשות לו 
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 1 הרשאה.

 2 החוקים במדינת ישראל, מר רוני בלקין:

 3 החוקים. מר יעקב קורצקי:

 4שצריך לעשות הסדרה תוך פרק זמן סביר לכל בתי הכנסת שיש להם בעיה.  מר רוני בלקין:

 5בתי כנסת שיושבים חלקם על שטח ציבורי פתוח צריך לטפל  11אם יש לנו 

 6בזה. בגלל שאנחנו לא מחפשים לרדוף אותם עם גרזנים ולהעיף אותם אלא 

 7לעשות הסדרה בפרק זמן סביר והיות ויש לנו בעיה נקודתית שמה, אחת 

 8והיות ואנחנו לא רוצים לחתוך במשפט שלמה: לא בה ואחת בית כנסת. ישי

 9 לך ולא לך,

 10 )מדברים ביחד(

 11ניתן פתרון זמני קצוב בזמן להרשאה לבית הכנסת למרות החריגות  מר רוני בלקין:

 12הקיימות שמה שימשיך לפעול כדי לאפשר להסדיר אותו במסגרת ההסדרה 

 13 כל השאר.  של

 14אשאל במחילה מכבודך את היועץ המשפטי. אפשר לעשות הרשאה אז אני  מר יעקב קורצקי:

 15 רק לבית כנסת אחת?

 16 אין הרשאה, אין דבר כזה. ד מיכה בלום:”עו

 17 אבל יש לכם כתב הרשאה, טיוטה של, נטע זיו:’ פרופ

 18אבל רגע, נטע, את לא היועץ המשפטי של העיריה. יש יועץ משפטי  מר יעקב קורצקי:

 19 לעירייה. 

 20 )מדברים ביחד(

 21 היועץ המשפטי עוד לא הגיב, היא התנפלה עליו.  מר יעקב קורצקי:

 22 היא לא התנפלה. אתה מתנפל על כולם ועליה. זה בסדר? ד עידן למדן:”עו

 23 רוני, שמעת את התשובה של היועץ המשפטי? אין דבר כזה, זה המצאה.  מר יעקב קורצקי:

 24 שזה יהיה בית כנסת.אני מנסה לכופף את המציאות בשביל לאפשר  מר רוני בלקין:

 25 לכופף.  מר יעקב קורצקי:

 26 אתה מה שאתה עושה, מר רוני בלקין:

 27 לכופף. מר יעקב קורצקי:

 28 אתה מה שאתה עושה, מר רוני בלקין:
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 1 אתה מכופף את החוקים. מר יעקב קורצקי:

 2 אתה מה שאתה עושה, מר רוני בלקין:

 3 אתה מכופף את החוקים. מר יעקב קורצקי:

 4 )מדברים ביחד(

 5העלה רוני סוגיה מאוד מהותית, הוא טוען לשיטתו שאפשר לעשות  יעקב קורצקי:מר 

 6 הרשאה לבית הכנסת בר יוחאי.

 7 )מדברים ביחד(

 8אני דורשת, אני לא אתווכח, אני כבר אומרת לך שכמו שירון גדות פעם  דברת וייזר:’ גב

 9הכניס את עצמו כיו"ר ועדה למרות שזה לא היה בסדר היום, אני מבקשת 

 10 צעה שלי תהיה בסדר היום. שהה

 11 )מדברים ביחד(

 12 יעקב בבקשה. מר אבי גרובר:

 13העלה רוני סוגיה מאוד חשובה שהיא מבחינתי מאוד, זה מהותי. הוא  מר יעקב קורצקי:

 14 אומר שאפשר לעשות הרשאה לבית כנסת בר יוחאי. נכון רוני? 

 15נסת בר יוחאי נמצא, אני אמרתי שעל מנת לעקוף את הבעיה שכרגע בית הכ מר רוני בלקין:

 16 במצב חריג

 17 )מדברים ביחד(

 18אם אנחנו מנטרלים החוצה את סיפור הישיבה אפשר לתת הרשאה קצובה  מר רוני בלקין:

 19בזמנים כדי שלא נצטרך לסגור את בר יוחאי, להמשיך לאפשר לבית הכנסת 

 20לפעול, לבית הכנסת בר יוחאי לפעול ואז בתוך תקופת הזמן שממילא 

 21 עושים הסדרה בכל שאר בתי הכנסת נסדיר גם אותו. 

 22 המשפטי אומר שזה ירד מהפרק כיוון שזה לא חוקי.אבל היועץ  מר יעקב קורצקי:

 23 הוא לא אמר את זה. מר גיא קלנר:

 24 אפשר לעשות הרשאה, ד עידן למדן:”עו

 25 איפה הוא? איפה היועץ המשפטי? מר יעקב קורצקי:

 26 הרשאה ספציפית.  ד עידן למדן:”עו

 27 )מדברים ביחד(

 28יים, אדון עידן למדן? אתה בואו נשאל, עוד פעם אתה לוקח את החוק ליד מר יעקב קורצקי:
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 1לא מסתיר את האג'נדה שלך ואתה השופט, אתה קובע את כל הכללים. יפה 

 2מאוד, עידן. אתה יודע מה? בוא נפתור לכולנו את הבעיה נמנה אותך ליועץ 

 3 ה.עירייהמשפטי של ה

 4 )מדברים ביחד(

 5 יעקב, אתה מדבר או לא?  יעקב בבקשה. מר אבי גרובר:

 6 אני יכול, אבל אין פה את היועץ המשפטי אז איך אני יכול להמשיך?אז  מר יעקב קורצקי:

 7 אז אני, ד עידן למדן:”עו

 8 לא, עידן יענה את התשובות. מר יעקב קורצקי:

 9 אני יענה לך, ד עידן למדן:”עו

 10 אתה הולך לעשות לו עכשיו חקירה כאן? מר אבי גרובר:

 11בי, תמשיך, תעשה מה שאתה חקירה? לא, אני רוצה לדעת אם, תשמע א מר יעקב קורצקי:

 12רוצה. מה אני אגיד לך? תהיה בריא. מה אני עושה לו חקירה? מעלה חבר 

 13המועצה משהו שאומר יש פתרון, הוא אומר לשיטתו יש פתרון שהם רוצים 

 14להסכים. זה אחד מהדברים שהם לא מסכימים איתם. זה דבר מהותי. אם 

 15 הוא יודע יותר טוב ממני. היועץ המשפטי יגיד לי יעקב, יש פתרון אז אני, 

 16רוצים חוק. מה אנחנו רוצים? ליישם את החוק. יש לי תחושה שהוא כבר  

 17לו, לפי  עיםלו לענות לתשובות, לא נ עיםמאוים היועץ המשפטי, כבר לא נ

 18 דעתי הוא מרגיש פה מאוים. לפי דעתי, זה נראה על פניו. 

 19 היועץ המשפטי לא מרגיש מאוים, ד עידן למדן:”עו

 20אז שהוא יגיד את זה שהוא לא רוצה לתת חוות דעת אבל שיכנס לחדר, נו  אבי גרובר:מר 

 21 באמת. 

 22 מה אתה רוצה שהוא יבוא? אני אקרא לו?  :וייזר דוברתגב' 

 23 כן, תגידי לו שביקשתי ממנו להיכנס לחדר. מר אבי גרובר:

 24 בישיבה.תראו למה גרמתם, גרמתם שהיועץ המשפטי לא רוצה להיכנס  מר יעקב קורצקי:

 25 )מדברים ביחד(

 26 הוא לא מוכן לתת חוות דעת.  :וייזר דוברתגב' 

 27 לא מוכן?  ד עידן למדן:”עו

 28 אז שיגיד את זה. מר אבי גרובר:
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 1 שיגיד שהוא לא מוכן.  ד עידן למדן:”עו

 2 )מדברים ביחד(

 3אני לא נותן במצב כזה חוות דעת. אנחנו כרגע דנים על הקצאות, שם אנחנו  ד מיכה בלום:”עו

 4נמצאים. עכשיו אתם הופכים את זה לוועדת הרשאות. מה זה הרשאות, 

 5ועדה להרשאות להשכרת מבנים? גם זה צריך להיות בשוויוניות. אז אני לא 

 6ה יודע אם כבר נעשה משהו צריך לבדוק אותו. אני לא יכול כל רגע לתת פ

 7חוות דעת בלי לבדוק את הדברים לאשורם. הנושא יותר מדי רציני בשביל 

 8 זה. 

 9נתתי חוות דעת לעניין ההקצאות, שם אנחנו נמצאים. תרצו משהו אחר,  

 10תשאלו שאלה בכתב או תשאלו אותה איך שאתם רוצים ואני אשב ואני 

 11 אעבור על כל החומר ואני אתן תשובה. אין בעיה. אבל לא ככה.

 12 מה אתה מציע עכשיו לוועדת נכסים, דן למדן:ד עי”עו

 13 למדן, זה לא עובד ככה. לא עובד ככה. איפה נשמע דבר כזה? ד מיכה בלום:”עו

 14 )מדברים ביחד(

 15 אפשר משפט? תן רגע משפט.  מר גיא קלנר:

 16 אתם תחליטו מה שאתם רוצים.  ד מיכה בלום:”עו

 17 יעקב, אתה רוצה, מר אבי גרובר:

 18 שאני רוצה. בטח  מר יעקב קורצקי:

 19 אז בבקשה. מר אבי גרובר:

 20 בטח שאני רוצה. מר יעקב קורצקי:

 21 אז הנה בבקשה. מר אבי גרובר:

 22 אבל אני רוצה לכבד את גיא.  מר יעקב קורצקי:

 23אני רוצה להגיד מילה. אני, צחי, אני מתייחס רגע לסיטואציה שנוצרה פה  מר גיא קלנר:

 24תי לו בסדר, זה אני קצת בחוסר שקט. שאל אותי קודם מיכאל, אמר

 25 אמרתי, קצת איבדתי את האמון. 

 26אני אומר עכשיו בנקודה שהגענו כרגע צריך לחתור להחלטה. לא יודע  

 27עכשיו, ההחלטה שקיבלנו שבוע שעבר אם היינו מקבלים אותה שבוע שעבר, 

 28על הכיפק. אחרי ששבוע שעבר נאמר שלא ניתן לקבל אותה בהיעדר חוקיות 
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 1ראויה, לחזור אליה עכשיו נשמע לי כאילו ליפול לתוך  או בהיעדר פרוצדורה

 2 בור. זה מה שאני חושב בהקשר הזה.

 3אני מניח שמי שהציע אותה, בטח דברת, אולי גם ירון, אין לי מושג, עשו  

 4את זה מטעמים חיוביים וכנים, אני חש שיש בה סכנה שהיא תוביל 

 5 לתוצאה ההפוכה.

 6 )מדברים ביחד(

 7שכל אחד שאומר משהו כולם צריכים, עידן, אבל הוא מדבר.  ל להיותיכולא  מר אבי גרובר:

 8 אבל הוא מדבר, עידן.

 9אני מבין את הדברים ככה וזה אני מבין, תבינו אחרת. אני מבין שלחזור  מר גיא קלנר:

 10עכשיו להחלטה ששבוע שעבר הפורום הזה הבין שהוא צריך לקבל מסננת 

 11של הועדה המקצועית ולא ניתן להחליט בלעדיה, לחזור אליה עכשיו בעיניי 

 12 זה ליפול לתוך הבור. 

 13 אתה צודק. מר יעקב קורצקי:

 14חושב שאנחנו צריכים לקבל החלטה עם התיקונים שנאמרו פה בתחילת אני  מר גיא קלנר:

 15הישיבה לאחר אמירה של הועדה קיבלנו את מה שהיא אמרה, תיקנו את 

 16מה שהיא אמרה, הצבענו על זה. החוסרים שנמצאים, החוסרים שחסר אם 

 17הועדה הייתה חושבת שלא ניתן להצביע לא הייתה מגישה נייר. כמו שאתם 

 18 האלה יש להם המון, רואים האנשים

 19 )מדברים ביחד(

 20 תנו לי שנייה. מר גיא קלנר:

 21 )מדברים ביחד(

 22למה אתה חושב שגיא לא מסוגל להסתדר וכל פעם שגיא מדבר אתה צריך  מר אבי גרובר:

 23 לתת לו ככה ליווי והדגשה?

 24 אני יודע מה אני אומר, ד עידן למדן:”עו

 25 אבל הוא מדבר, הוא יודע לדבר.  מר אבי גרובר:

 26 אני עניתי לדברת. ד עידן למדן:”עו

 27הועדה הנכבדה שעשתה את עבודתה היא ועדה  :אני אומר את הדבר הבא מר גיא קלנר:

 28עם חוט שדרה, לא נראה לי שמישהו צריך להניע אותם ימינה או שמאלה 



 04-8666313חברת איגמי, 

 16.6.2020מישיבת  מליאה  שלא מן  המניין  מיום   11 פרטיכל מס'

 

 77 

 1ימים כדי לעמוד בלו"ז  4והם גם לא היו נותנים לזה לקרות. הם עבדו 

 2. אם הם לא היו יכולים לעשות את זה או שהחדר הזה קבע לישיבה היום

 3אם היה נוצר ספק ממשי בנייר שלהם הם לא היו מגישים, הם היו מגישים 

 4 גדול. זה לא קרה. הם הגישו נייר, Xאותו עם 

 5 )מדברים ביחד(

 6נכון, הם הגישו אותו עם כוכביות. מה קרה? הגישו אותו עם כוכביות. נכון,  מר אבי גרובר:

 7 כבית, אבל הם הגישו. הגישו אותו עם כו

 8 הם הגישו. זה הכול. מר גיא קלנר:

 9 בידיעה שזה בא למועצה שרוצה להצביע על זה. מר אבי גרובר:

 10אבי, מה אתה מיתמם? ראש העיר הנחה אותם ששבוע הבא אתם ביי הוק  מר יעקב קורצקי:

 11 וביי קוק תשימו לי על השולחן.

 12 נכון. מר אבי גרובר:

 13 הם אמרו לך שהם לא סיימו.נו, אז  מר יעקב קורצקי:

 14 שמעתי ואני יכול להצביע עדיין. מר אבי גרובר:

 15אתם תשעה. תחליטו בשבוע הבא שאין ברית ברמת השרון. מה זה הטקס  מר יעקב קורצקי:

 16 הברברי הזה? הנה החלטתם על תעודה ואין לה בכלל תוקף.

 17 )מדברים ביחד(

 18שים לב גם בהינתן מה שהם אמרו ובהינתן שהם הגישו את  ,אני אומר מר גיא קלנר:

 19המסמך עם הכוכביות, כוכבית אחת התקבלה ע"י ועדת המשנה. אז על מה 

 20 המהומה? התקבלה.

 21 )מדברים ביחד(

 22 גיא, תהיה איתי שנייה. סיימת? מר אבי גרובר:

 23 לא. מר גיא קלנר:

 24 בר.אז בבקשה תסיים. חבר'ה, אבל עכשיו גיא מד מר אבי גרובר:

 25גדול  Xאמרו אי אפשר להגיד שבהינתן כוכבית ההליך פגום, אבל בהינתן  מר גיא קלנר:

 26ההליך לא פגום. אין בזה לוגיקה. עכשיו הם באו והגישו נייר עם כוכביות, 

 27 חלקן מתקבלות גם ואומרים זה לא טוב. 

 28 )מדברים ביחד(
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 1 תנו לי בבקשה לגמור. מר גיא קלנר:

 2 תנו לגיא. גיא בבקשה. מר אבי גרובר:

 3שבוע שעבר הם באו ואמרו אין תוקף לדיון כי זה לא הגיע אלינו. אז את זה  מר גיא קלנר:

 4אתם רוצים לאשר? אז במה אנחנו משחקים בגוגו? לכן, יעקב, בטיפת צנעה 

 5ובטיפת כבוד אני יודע על מה אני מדבר, אני מציע גם לך להתעמק בכל מה 

 6נראה לי. נראה לי שאתה רוצה  שאתה חושב שאתה יודע שאתה מדבר. לא

 7ביי הוק וביי קוק לשיטתך לא לאשר את זה. זה מה שאני חושב ואתה מחפש 

 8בלילה, בואו  12במה להיתלות. אז אם זה המצב חבל על הזמן של כולנו, 

 9 נצביע כל אחד עפ"י עמדתו,

 10 גיא, אני רוצה להגיד משהו. מר אבי גרובר:

 11 )מדברים ביחד(

 12ני רוצה להתייחס כי באיזשהו מקום כראש העיר אני עוד לא מעמיד גיא, א מר אבי גרובר:

 13את זה להצבעה. בסדר? בכל זאת כזה שבסוף אמור להגיד טוב, אנחנו 

 14 מצביעים והסמכות הזאת נתונה בידיי ואני עוד לא עושה, 

 15 אפשר? מר גיא קלנר:

 16יעקב עוד רוצה שנייה, שנייה, אני רוצה להגיד מילה למה אני, קודם כל  מר אבי גרובר:

 17להגיד את שלו, אבל חוץ מזה אני אומר לך למה אני עוד לא, עוד קצת 

 18 מהסס. אני אגיד את זה ככה, אשתמש במילה הזאת, בסדר?

 19אני חשבתי שבוע שעבר, היה לי חסר הנושא של ההסדרה של הקיימים. זה  

 20מה שלי היה חסר פעם קודמת. אמרתי את זה לפרוטוקול. ישבה הועדה על 

 21שא של הסדרת הקיימים, עשתה עוד סדר שלם בכל הנושא. סידרה את הנו

 22זה לפי הנהלים, לפי הכללים, לפי החוזרים, לפי הכול, הביאה לנו מסמך 

 23שלדעתי הוא מאוד מאוד, הוא אחד, הוא מאוד מאוד מקיף, מאוד מאוד 

 24מסודר, זה נכון שיש גם כמה כוכביות בנושאים, דרך אגב איפה הכוכביות? 

 25ים שהם מקצועיים בנושאי דת. לא איפה שיש עניין של משפט, לא בעניינ

 26 איפה שיש להבין מה אומר חוזר מנכ"ל זה או אחר. 

 27הם מרגישים לא לגמרי בטוחים בהגדרה של ישיבה או משהו כזה ולכן הם  

 28שמו שם כוכבית. והם גם באיזשהו מקום ציירו לנו מסלול, אמרו לנו אתם 
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 1ת, הנוסח הסופי יהיה עפ"י ובהתאם למדיניות יכולים, המועצה יכולה לשב

 2יצוין כי לאור סעד הזמנים, המורכבות העצומה "שתיקבע במועצת העיר, 

 3של המוסדות התורניים והיעדר נתונים מספקים בידי הועדה איננה יכולה 

 4 . "להמליץ כרגע נוסח סופי

 5אבל היא בהחלט שמה אותך על איזשהו מסלול מאוד ברור של איך אתה  

 6לך. לדעתי אנחנו עם זה נכנסים לתוך רחוב המרכזי שבו אנחנו רוצים הו

 7ללכת ואני חושב שהמסמך הזה הוא מסמך מאוד רציני, מאוד מקיף ואני 

 8מרגיש שבגדול אפשר להצביע עליו, צריך להצביע היום על משהו. די, אי 

 9 אפשר לסובב את העיר הזאת, להמשיך לסובב אותה ולסובב אותה. 

 10פעם קודמת משהו, נעתרתם לבקשתי, אני חייב לכבד את זה  אני ביקשתי 

 11 בחזרה, אני לא יכול לשחק יותר משחקים. יש איזשהו, 

 12 שיחקת משחקים? מה זה, :וייזר דוברתגב' 

 13אם היום לא תהיה הצבעה זה אומר שבאמת היה פה איזשהו משחק. ואני  מר אבי גרובר:

 14לא עשיתי שום משחק, אני באמת רציתי לסדר נושא עקרוני מבחינתי, 

 15קיבלתי פה די תשובה. יש פה עכשיו, והדבר היחידי שכביכול אני מנסה 

 16לראות שאני בטוח עליו זה באמת הנושא של ההסדרה של הקיימים. ונהיה 

 17 שאלה, עלתה פה שאלה מה עושים עם אותם שצ"פים.  פה איזשהו

 18אני מרגיש שאם אנחנו מורידים את בייעוד שב"צ וזה, קודם כל בר יוחאי  

 19להבנתי הוא לא במסלול של בית כנסת קיים כי אם הוא היה בית כנסת 

 20קיים אנחנו לא היינו בכל ההליך הזה. וזה אמרו בתי משפט בצורה נורא 

 21 בה, לא בית כנסת. ברורה שפה יושבת ישי

 22אמר השופט בזה האחרון אם אתה מוציא את הקפיטריה מהאוניברסיטה  

 23זה לא הופך את זה ללא אוניברסיטה, זה עדיין, ואותו דבר הוא אמר אם 

 24אתה מוציא את המטבח מהישיבה זה לא לא ישיבה, זו ישיבה. ומה שפה זו 

 25ך לחזור להיות איזושהי ישיבה ואני מורה שהישיבה צריכה לצאת וזה צרי

 26 בית כנסת. אני חושב שקיבלנו את הגיבוי הכי גדול בעולם. 

 27עכשיו עוד פעם, הדבר היחידי שאני מנסה לעשות פה זה לראות שאני סוגר  

 28שחברים טובים  יכול להיותטיונינג הזה שאני ארגיש שלם איתו. ן את הפיי
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 1גם את  שלי יכעסו עלי בעוד שעה מאוד, אבל יש לי גם מצביעים, יש לי

 2האמת שאני אמרתי למצביעים שלי ואני צריך ללכת איתה ולהיות שלם 

 3 איתה. אז זאת הנקודה היחידה. 

 4וזה כביכול כל ניסיון להציג פה שיש פה איזשהו משחק שמנסים לעשות פה,  

 5שום משחק שמנסים לעשות, אני לא מנסה לעשות שום משחק. ואני אומר 

 6רך אגב עוד כמה תב"רים שאנחנו לך שהיום תהיה פה הצבעה. ויש פה ד

 7כאילו לא מתייחסים אליהם אבל הם מאוד חשובים לכמה דברים 

 8שהולכים ואנחנו רוצים להצביע עליהם. זה הכול מבחינתי. עכשיו אם 

 9 מישהו, אם יעקב רוצה לדבר יעקב ידבר.

 10 אני הכנתי פה המון המון שאלות אבל, מר יעקב קורצקי:

 11 לענות לשאלות כרגע. הוא לא מוכן  מר אבי גרובר:

 12אבי, ברשותך משפט אחד כי  מתקשר אולי להצעה ואני אשתוק. אחד, אני  ד עידן למדן:”עו

 13שמח מאוד על הדברים הברורים שאמרת. מודה לך שאנחנו באמת נצביע, 

 14 אני חושב שזה באמת נכון. 

 15אבל אני חושב שאפשר לקיים כן שתי הצבעות. כן שתי הצבעות, אחת על  

 16 נים שאני עמדתי לאמץ את ההמלצות של הועדה. הקריטריו

 17 איזה ועדה? מר יעקב קורצקי:

 18הועדה שממליצה לנו, הועדה הזאת עם התיקונים שהכניסו. אני מאמץ, אני  ד עידן למדן:”עו

 19 מאמין בתיקונים,

 20 תגיד איזה ועדה. הועדה של הפוליטיקאים או ועדה מקצועית? מישמיש. מר יעקב קורצקי:

 21 הועדה, דן:ד עידן למ”עו

 22 זה גם בסדר. מר יעקב קורצקי:

 23 )מדברים ביחד(

 24 אם לא הבנת את התהליך,  ד עידן למדן:”עו

 25 מישמיש.  מר יעקב קורצקי:

 26ועדת ההקצאות ישבה, ועדת משנה, ועדת ההקצאות החליטה, המליצה,  ד עידן למדן:”עו

 27ועדת המשנה הביאה את ההמלצות שלה ועכשיו יש למועצת העיר הזאת 

 28קובעת את המדיניות, היא הכנסת, היא יכולה עכשיו להחליט גם שהיא 
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 1שהיום בוקר מבחינתה במסמך הזה, בסדר? ואני הקצנתי בכוונה, אבל זאת 

 2הסמכות שלך וזה לגיטימי וזה בסדר להחליט על הקריטריונים כי ככה זה 

 3 הובא. זה סעיף אחד.

 4אפרופו  אני כן חושב שאפשר לאמץ גם את ההמלצה הקודמת של הועדה, 

 5ההצעה של דברת ושל ירון, אפשר לאמץ גם אותה במה שנקרא הליך 

 6הרשאה ספציפי שיופנה לוועדת נכסים, אם ועדת נכסים או היועץ המשפטי 

 7 יגידו שזה תקין, יופי. יגידו שזה לא תקין, אז לא קרה כלום. 

 8בה אתם יכולים להעלות מה שאתם רוצים, אתה כבר אמרת את התשו מר יעקב קורצקי:

 9 אנחנו נעלה מה שאנחנו רוצים.

 10 זה לא מה שאנחנו רוצים.  ד עידן למדן:”עו

 11 אתה אמרת מקודם אנחנו נעלה מה שאנחנו רוצים.  מר יעקב קורצקי:

 12יש לך כחבר מועצה אם אתה לא יכול להציע שינוי? זה המשמעות  sayאיזה  ד עידן למדן:”עו

 13 שלך. say-שלך, זה ה

 14לא, אתה מתבלבל. אתה לא יכול לחרוג מהסמכויות שלך כחבר לא, לא,  מר יעקב קורצקי:

 15 מועצה. אתה לא יכול.

 16 זו מדיניות מועצה בסוף.  ד עידן למדן:”עו

 17 המדיניות של המועצה היא לא לעבור על החוק. לכן יש חוק.  מר יעקב קורצקי:

 18 זהו? סיימת את המשפט שלך? יעקב, אתה רוצה להגיד משהו. מר אבי גרובר:

 19אני רוצה להגיד לכם שעד עכשיו הלכנו רק מסביב. אני עכשיו אזרוק, איך  קורצקי: מר יעקב

 20אמרתם יש פיל, אני אזרוק פיל בחדר. שמישהו אחד פה יענה לי על התשובה 

 21 הזאת, נתקדם. מה זה ישיבה? קחו את הזמן. מה זה ישיבה? 

 22 בית משפט מחוזי קבע. ד עידן למדן:”עו

 23 מה זה?  ה?מה זה ישיב מר יעקב קורצקי:

 24 בית משפט מחוזי.  ד עידן למדן:”עו

 25גם על זה אתם לא מסוגלים לענות, אף אחד פה לא מסוגל לענות. ואני  מר יעקב קורצקי:

 26אומר לכם שכל ההליך פה הוא לא חוקי, הוא לא נכון, תלמדו מתל אביב 

 27הנאורה שלקחה אנשים שמבינים, לקחו אנשי מקצוע והם עובדים על זה 

 28 ,כמה חודשים
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 1 )מדברים ביחד(

 2 תן לי לדבר. הנה, תן לי לדבר בבקשה. שאלה אחת שאלתי.  מר יעקב קורצקי:

 3 אני אגיד לך מה זה ישיבה אם אתה רוצה. מר ירון גדות:

 4תגיד לי מה זה ישיבה. הנה. הרבי מסטמר, כן, תענה לנו מה זה   מה? מר יעקב קורצקי:

 5 ישיבה.

 6 תן לו לדבר.  ד עידן למדן:”עו

 7 לא, תגיד לי מה זה ישיבה. תענה. קורצקי: מר יעקב

 8 תן לו לדבר. ד עידן למדן:”עו

 9 תענה מה זה ישיבה. הרב למדן אמר לך לא לדבר. אף אחד פה בחדר, מר יעקב קורצקי:

 10 )מדברים ביחד(

 11ישיבה או מתיבתא היא מוסד אורתודוקסי ללימוד תורה על כל תחומיה  מר רוני בלקין:

 12וסד להשכלה גבוהה של החינוך היהודי שהיווה עפ"י המסורת היהודית. המ

 13ת חינוך היסודי היהודי, התלמוד תורה. הישיבה ומוסד המשך למסגר

 14שימשה במהלך הדורות להעברת מסורת התורה שבעל פה ודברי חז"ל מדור 

 15 לדור וללימוד ושינון עצמי. אתה רוצה שאני אמשיך?

 16ב גוגל, חבל שהוא לא בוועדה. לצערי מזל שיש את הרב גוגל. מזל שיש הר מר יעקב קורצקי:

 17 הוא לא פה ולא משתתף בוועדה.

 18 יעקב, יש שמה ישיבה? מר ירון גדות:

 19 אני שאלתי מה זה ישיבה. מר יעקב קורצקי:

 20 )מדברים ביחד(

 21 מה שונה ישיבה מכולל? תסבירו לי. מר יעקב קורצקי:

 22 יש שם או אין שם ישיבה?  מר ירון גדות:

 23 שונה ישיבה מכולל?מה  מר יעקב קורצקי:

 24 רגע. אוכל, מזון, מטבח ושינה. לא?  דברת וייזר:’ גב

 25 לא. מר יעקב קורצקי:

 26 )מדברים ביחד(

 27 סמל מוסד. דברת וייזר:’ גב

 28 אפשר לקבל תשובה מאנשים מכובדים? מר יעקב קורצקי:
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 1 יעקב, ביקשת לדבר על, ד עידן למדן:”עו

 2 שנה, 2000עכשיו דנים על משהו שלפני תראו איזה חוסר בורות. אתם  מר יעקב קורצקי:

 3 כן. ד עידן למדן:”עו

 4 דורות של כל עם ישראל, מר יעקב קורצקי:

 5 כן. ד עידן למדן:”עו

 6ואתם אפילו לא יודעים לענות על התשובה הקטנה הזאת ואתם הבאתם  מר יעקב קורצקי:

 7  שנה של יהדות. ואני הגזמתי היום, נכון? 2000סטודנט שיחליט עכשיו על 

 8שנה מסורת של עם ישראל. בואו נמחוק בישיבה כשאתם אפילו לא  2000

 9 יודעים להגיד מה זה כולל או ישיבה.

 10 )מדברים ביחד(

 11אתה לא רוצה לפתור את הבעיה, אל תפתור את הבעיה. אתה רוצה לייצר  ד עידן למדן:”עו

 12 פה סכסוך דת שאף אחד פה לא רוצה.

 13 עידן, מי שעושה,ממש, אני רציתי להגיד,  מר יעקב קורצקי:

 14 )מדברים ביחד(

 15שב עידן, שב. הנה אני גם רוצה, אני אתחיל מהתחלה. אני רוצה להצטרף  מר יעקב קורצקי:

 16דווקא לדברים שגיא קלנר אמר. נכון שיש לנו מחלוקות, אבל אני גם קורא 

 17באמת, באמת, אנחנו כולנו באמת כולם פה אחים, אחים שלי גם כן הם לא 

 18לא רוצה להמשיך, כל הקרובים אלי ממש לא. לכן אנחנו שומרי שבת, הבת, 

 19צריכים להמשיך לדעת לחיות ביחד ולשים את הזה ולהוריד, שמוליק, עם 

 20כל הכבוד, אנחנו התפקיד שלנו להנמיך את הלהבות וזה דיון שאני לטעמי 

 21 זה ייחתם בבית משפט וכל אחד יטען את הטיעונים שלו וזה הכול לגיטימי. 

 22רמת השרון חופשית, הם הלכו לבחירות על אג'נדה מסוימת  אני מבין את 

 23וגיא אומר את הדברים שלו כבר הרבה שנים ואבי גרובר אמר. אבל זה 

 24לגיטימי, כל אחד אומר את הדברים שלו, כל אחד אומר את מה שהוא חושב 

 25והכול לגיטימי, אבל אני שואל שאלה, כשיושבים פה בחדר כבר שעות 

 26פשוטה ואתם הלכתם הכול מסביב והתפלפלתם. שאלתי את השאלה הכי 

 27אתם אפילו לא יודעים להגיד מה זה ישיבה וכולל ואתם רוצים מחר בבוקר 

 28 לקבל,



 04-8666313חברת איגמי, 

 16.6.2020מישיבת  מליאה  שלא מן  המניין  מיום   11 פרטיכל מס'

 

 84 

 1 )מדברים ביחד(

 2 חבר'ה, אני קובע חמש דקות הפסקה.  מר אבי גרובר:

 3 )הפסקה(

 4 אנחנו חוזרים מהפסקה. צחי, אתה רוצה להקריא את זה? מר אבי גרובר:

 5עוד לא סיימתי, אבי. יצאת להפסקה, לא התחלתי בכלל. תסתכל מה  :מר יעקב קורצקי

 6 הכנתי. תראה מה הכנתי, אני מוכן לצמצם את זה רק לשאלה אחרונה.

 7 יעקב, תצמצם. בבקשה. מר אבי גרובר:

 8 שאלה אחרונה. מר יעקב קורצקי:

 9 בבקשה. דבר, מה שאתה רוצה דבר. מר אבי גרובר:

 10 )מדברים ביחד(

 11מכיוון שאני גם מבין שיש ישיבת ועדת כספים שאנחנו צריכים לסיים  מר יעקב קורצקי:

 12 אותה עוד כמה, וזה חשוב,

 13 אם תסכימו אחרי זה עוד לעבור פה על התב"רים, מר אבי גרובר:

 14חייבים, חייבים לסגור את זה. חייבים, חייבים לסגור את העניין הזה. אז  מר יעקב קורצקי:

 15אני מבין שההחלטה תהיה פה ואתם רוצים לקבל ואני מכבד כל החלטה, 

 16כל אחד אמר את החלק שלו, אז אני אומר לכם מחר, זה לא איום, אני יודע 

 17שמחר בבוקר תהיה עתירה על הבוקר. זה ברור לכם על כל החלטה שלא 

 18 יה פה. בסדר? אבל אני שואל שאלה אחרונה, תה

 19 כל החלטה שלא תהיה? :ד"ר צחי שריב

 20כל החלטה שלא תהיה מחר תהיה, כל מה שלא יהיה זה, אתם לא  מר יעקב קורצקי:

 21 מסכימים עם, אתם לא נותנים,

 22 )מדברים ביחד(

 23לא  אתם לא הסכמתם עם אנשי המקצוע שלנו ולא כיבדתם אותם אז אני מר יעקב קורצקי:

 24רוצה, אל תגיד לי, אתה רוצה שנמשיך לגלוש ונמשיך עוד? אני רוצה שאלה 

 25 אחרונה וזהו, בוא נתקדם. 

 26 איך אתה יודע שתהיה עתירה? מר ירון גדות:

 27 מחר בבוקר תהיה, נראה לך שהם ישבו בשקט? מר יעקב קורצקי:

 28 יעקב, אתה שואל את השאלה? מר אבי גרובר:
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 1השאלה האחרונה. ירון, אל תפריע לי, ירון, יש לי מקורות  אני שואל את מר יעקב קורצקי:

 2יודעי דבר. קיבלתם החלטה, בסדר? נכון, כמו שראש העיר הבטיח תתקבל 

 3 היום החלטה, נכון? עינב, מחר אתה יכול לצאת עם קול קורא? 

 4 כפוף ליועץ המשפטי. מר עינב בן יעקב:

 5 מפחד לענות.הוא כבר   עוד פעם היועץ המשפטי? מר יעקב קורצקי:

 6כי אני דרג מקצועי ואני כפוף להחלטה של היועץ המשפטי ולא  מר עינב בן יעקב:

 7 להחלטה של המועצה.

 8מיכה, אתה מוכן בבקשה לענות? שאלה אחרונה שלי, אני מבטיח,  מר יעקב קורצקי:

 9 בנושא הזה. 

 10 אנחנו נפעל בהתאם להחלטת מועצת העירייה. ד מיכה בלום:”עו

 11שזה אומר שאם תהיה, אם יחליטו לצאת לקול קורא אתם תצטרכו  מר יעקב קורצקי:

 12 להיות כפופים למה שהעירייה אומרת, וזה חוקי?

 13 כן. ד מיכה בלום:”עו

 14 זה חוקי הקול קורא, מר יעקב קורצקי:

 15אלא אם כן יעצרו אותנו בית משפט או משהו, זה משהו אחר, אחר  ד מיכה בלום:”עו

 16נפרדת. אבל אנחנו נבצע את החלטת  כך מה יהיה עם זה. זה כבר שאלה

 17 המועצה.

 18אתם צריכים, אתם כפופים להחלטת המועצה. בסדר, הבנתי. אז  מר יעקב קורצקי:

 19אני אומר לכם שלא נראה לי שאפשר לעשות קול קורא מחר בבוקר, זה 

 20 יותר בדיחה אבל,

 21 עכשיו אתה נהיית היועץ המשפטי. :עו"ד עידן למדן

 22 ים את היועץ המשפטי.אמרנו שמכבד :מר גיא קלנר

 23 באלף אחוז. הנה ראיתם, קיבלתי ממנו סטירה.  מר יעקב קורצקי:

 24 )מדברים ביחד(

 25אלף אחוז, אני מקבל מה שהיועץ המשפטי, אבל אני מחכה, אנחנו  מר יעקב קורצקי:

 26 נלך לבית משפט ושיהיה לכולנו בהצלחה. תודה רבה.

 27אומר לה להקריא מה, מה היא מקריאה?  רגע, אני לא מבינה כשאתה עכשיו דברת וייזר:’ גב

 28 לפני שהיא מקריאה. נוסח החלטה?
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 1 אנחנו לקחנו את המסמך של, מר אבי גרובר:

 2 מישמיש. מר יעקב קורצקי:

 3 של הועדה. מר אבי גרובר:

 4 של הועדה המקצועית? דברת וייזר:’ גב

 5 כן.  מר אבי גרובר:

 6 כן, ותיקנתם אותו.  דברת וייזר:’ גב

 7לו שלוש נקודות שדיברנו עליהם בהתחלת הישיבה. הגענו לאיזשהו, אני, ע מר אבי גרובר:

 8אנחנו הגענו לאיזושהי פשרה, נוסח שנראה לי שאנחנו לפחות מוכנים 

 9 להצביע בעדו. 

 10 מה שאתם הולכים להקריא זה מה? זה נוסח החלטה או את המסמך? דברת וייזר:’ גב

 11 סמך שהועדה, אנחנו נקרא את השינויים לעומת המ מר אבי גרובר:

 12 )מדברים ביחד(

 13 אז אני אקריא. אין לי את זה פה עם עקוב אחרי שינויים ולו יש.  מר אבי גרובר:

 14 אבי, אתה ראש העיר, תקריא.  מר שמוליק גריידי:

 15אבל אין לי את זה עם עקוב אחרי שינויים. אתה רוצה להביא את המחשב  מר אבי גרובר:

 16 ואני אקרא.

 17 תקריא. מר שמוליק גריידי:

 18 ,2אני אקרא את זה מפה. בסעיף  מר אבי גרובר:

 19 אבי, לפני, שעות לימוד כמה אתם תרשו לנו שילמדו? שעות לימוד. מר יעקב קורצקי:

 20 לא מוגדר פה. מר אבי גרובר:

 21 מוגדר. מר יעקב קורצקי:

 22 לא מוגדר פה כמה שעות.  מר אבי גרובר:

 23 מוגדר. מר יעקב קורצקי:

 24 ר. לא מוגד מר אבי גרובר:

 25 בין לבין יהיה מותר. מר יעקב קורצקי:

 26הגוף המבקש ")ב(  2בפרק ב', סעיף אין שום, אין שום קביעה של שעות.  מר אבי גרובר:

 27הקצאה יצרף המלצת המועצה הדתית של רמת השרון בדבר הצורך בבית 

 28מתווסף  "לשמיעת דעתם: "לאחר המילים 5יורד. במקומו בסעיף  "כנסת
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 1יוזמן באופן קבוע בכל דיון הקשור להקצאת קרקע  נציג המועצה הדתית"

 2מובהר כי הלימוד בבית הכנסת יוכל " :כתוב 4. בפרק ג' סעיף "לבית כנסת

 3להתקיים במתכונות שונות, חוגים או שיעורים לבני/בנות מצוה, לימוד 

 4 מקרא, לימוד שיעורי תורה וכדומה ושיעורים לאברכים ויועבר ע"י מורה

 5בשעות מוגדרות וקבועות במהלך  לכך הזוכה הסמיךאו מלמד שהגוף 

 6 ."שיעורים לאברכים"התוספת היא  6. סעיף "השבוע

 7 מה זה שעות מוגדרות, אבי? אתה יכול להגדיר לי? מר יעקב קורצקי:

 8 אתה תחליט. :גב' באצ'י אלקובי

 9 מי? מר יעקב קורצקי:

 10 במקום בשעות מוגדרות, מר אבי גרובר:

 11 מה זה שעות מוגדרות?  מר יעקב קורצקי:

 12 )מדברים ביחד(

 13 שעות קבועות ומוגדרות.  :מר אבי גרובר

 14 נשמע לך הגיוני בכלל? מר יעקב קורצקי:

 15 שמישהו יהיה מוגבל. ר צחי שריב:”ד

 16 כי אתה אומר שעות,  מר יעקב קורצקי:

 17  .4-ל 2בית ספר אסור לשחק כדורסל בין  ר צחי שריב:”ד

 18 ומשחקים. צחי, אתה הולך לקבוע עכשיו,ומשחקים.  מר יעקב קורצקי:

 19 ופה מי שרוצה יעשה מה שהוא רוצה ומתי שהוא רוצה. ד"ר צחי שריב:

 20 )מדברים ביחד(

 21 אני שואל שאלה פשוטה מה זה שעות מוגדרות?  מר יעקב קורצקי:

 22אתה עכשיו מקריא הצעה? אתה יכול להעלות את ההצעה שלי לוועדת אד  דברת וייזר:’ גב

 23 ההמלצות הקודמות שלי ושל ירון? הוק לאמץ את

 24 ?אני יכול לקרוא עד הסוף מר אבי גרובר:

 25אנשים שקמים בנץ אסור להם לבוא בנץ לבית כנסת? קמים בארבע בבוקר  מר יעקב קורצקי:

 26 בנץ, מותר להם לבוא בארבע בבוקר?

 27 כן. מר אבי גרובר:

 28 מותר להם? מר יעקב קורצקי:
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 1 זה כתוב פה.  מר אבי גרובר:

 2 איך? אתה אומר מוגדרות.  ב קורצקי:מר יעק

 3עליה לתורה, שבת אירועים כגון:  בבית הכנסת ניתן יהיה לקיים: "3סעיף  מר אבי גרובר:

 4חתן, חופות וכן אירועים במהלך חגי ישראל כגון, לא רק זה, כגון: חגי 

 5 ."הדלקת נרות וכיוצ"ב סעודת פורים,תשרי, תיקון ליל שבועות, 

 6, אתה לא, אפילו אתה לא, שתהיה בריא, אתה יודע אני מכבד אבי מר יעקב קורצקי:

 7אותך ואני מבין את האג'נדה שלך ואני הולך איתך יד ביד הרבה שנים. אני 

 8שואל אותך שאלות, אין לך אפילו חצי תשובה בשבילי שהיא כאילו חדה, 

 9שנה זה כל החיים שלהם,  50, 40ברורה, שחור, לבן. זה בית כנסת שאנשים 

 10 ות שלהם, זה המה

 11 נו? מר אבי גרובר:

 12אתה אומר להם שעות מוגדרות. אתה יכול להגיד לי מה מוגדר? תסביר  מר יעקב קורצקי:

 13 לי. אני מחר צריך לבוא לציבור, לגבאים, להסביר להם.

 14הוא קובע עקרונות כרגע, הוא לא קובע עכשיו את שעות הפתיחה ושעות  מר גיא קלנר:

 15 הסגירה.

 16 )מדברים ביחד(

 17עברו את ההנחיות של עיריית רמת השרון, איך אתם אוכפים את  יעקב קורצקי:מר 

 18זה? יש לנו מה זה ניידת בכל בית כנסת לשבת שמה לראות איך עובדים? 

 19 איך אתם אוכפים את זה? איך אתה אוכף את זה?

 20 לאן אתה חותר? שלא יהיו כללים? ר צחי שריב:”ד

 21 כללים?אני אמרתי שלא יהיו  מר יעקב קורצקי:

 22 למה אתה חותר? ר צחי שריב:”ד

 23הבעיה שלי שאתם קובעים כללים שאתם לא יודעים בכלל מה אתם  מר יעקב קורצקי:

 24קובעים. העיקר רצתם, דהרתם, הבטחתם הבטחת בחירות ועכשיו אתם 

 25 רצים אליה.

 26 )מדברים ביחד(

 27נסת לא תפעל בבית הכ" :בוועדה כתוב 6בסעיף כתוב בבית הכנסת,  6סעיף  מר אבי גרובר:

 28לא יהיו בה מוסדות לימוד או כל התארגנות ". ואחרי זה מתווסף "ישיבה
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 1מוסדית אחרת. בית הכנסת לא ישמש מקום להתכנסות ולימוד קבוע 

 2ביחס להגדרת " 2. פרק ד' סעיף "לתלמידי ישיבה או כל מוסד תורני אחר

 3 בתי הכנסת הקיימים,

 4 .אז תלך לבקשה הראשונה שלך מר יעקב קורצקי:

 5 )מדברים ביחד(

 6אבי, יו"ר הועדה אומר שהם עדיין לא סיימו את העבודה, אתה הולך  מר שמוליק גריידי:

 7 להציע פה דברים שאתה לא מבין בהם, לא יודע, 

 8 שמוליק, די. באמת. שמענו, מר אבי גרובר:

 9 לא מתפלל.  מר שמוליק גריידי:

 10 אנחנו מצביעים היום, מר אבי גרובר:

 11 )מדברים ביחד(

 12 זה שינויים מהותיים.  יעקב קורצקי:מר 

 13 )מדברים ביחד(

 14 שינויים. 3יש פה  ד"ר צחי שריב:

 15תחול הוראת מעבר כדלקמן: לגבי "ביחס להסדרת בתי הכנסת הקיימים  מר אבי גרובר:

 16על קרקע עירונית ואשר אינם מנוהלים ע"י עמותה  שנבנו הכנסת יבת

 17רשומה אלא באמצעות אנשים פרטיים תינתן תקופה בת שנתיים שתחל 

 18בה לפרסום קריטריונים אלה לציבור,  להימנות מיום אישור מועצת העיר,

 19כל הנדרש לצורך וימים להתאגד ולהקים עמותה ייוכלו המחזיקים הק

 20)ג( לנוהל משרד  5בכפוף לסעיף הגשת בקשה להקצאת הקרקע, והכול 

 21 ."הפנים להקצאת קרקעות ומבנים

 22כולם יכולים לעשות שנתיים עכשיו יהיה להם זמן? לכל הבתי  מר יעקב קורצקי:

 23 כנסיות?

 24 כן. מר אבי גרובר:

 25 כולל שלמה לוי? מר יעקב קורצקי:

 26 שמה צריך לסדר את הנושא, מר אבי גרובר:

 27ה הולך נגד היועץ המשפטי בהחלטה הכי מה זה, עוד פעם את מר יעקב קורצקי:

 28 קריטית שאומר לך חייבים שוויוניות.
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 1 נו? מר אבי גרובר:

 2אנשים הכי חשובים בעירייה, אתה  5-אז מה אתה מבטל את כל ה מר יעקב קורצקי:

 3 מבטל אותם בהחלטה הזאת. 

 4 בסדר, לתפיסתך. די, לא רוצה לריב איתך. מר אבי גרובר:

 5ני לא רב איתך. אבי, אני מתווכח איתך, אני לא רב איתך. איך אבי, א מר יעקב קורצקי:

 6 אמרת? זכותכם לא להסכים איתי וזכותנו לא להסכים איתך.

 7 אז הערת את ההערה שלך. מר אבי גרובר:

 8 כן. מר יעקב קורצקי:

 9 אני לא חושב שאני מבטל אותם. מר אבי גרובר:

 10 גבי לבן, איך, אם אתה אומר, אבי, זה שחור על מר יעקב קורצקי:

 11יעקב יקירי, הוא מציע הצעה. אתה רוצה להצביע עליה, תצביע נגד, תצביע  מר גיא קלנר:

 12 בעד.

 13 )מדברים ביחד(

 14ביחס להסדרת בתי כנסת הקיימים תחול הוראת "להקריא אותו עוד פעם?  מר אבי גרובר:

 15מעבר כדלקמן: לגבי בתי הכנסת שנבנו על קרקע עירונית ואשר אינם 

 16עמותה רשומה אלא באמצעות אנשים פרטיים, תינתן תקופה מנוהלים ע"י 

 17בת שנתיים שתחל להימנות מיום אישור מועצת העיר לפרסום קריטריונים 

 18יוכלו המחזיקים הקיימים להתאגד ולהקים עמותה וככל  בהאלה לציבור, 

 19)ג(  5הנדרש לצורך הגשת בקשה להקצאת הקרקע, והכול בכפוף לסעיף 

 20 ."צאת קרקעות ומבניםלנוהל משרד הפנים להק

 21 שלמה לוי יכול גם? מר יעקב קורצקי:

 22יש, עוד פעם, ממה שאני מבין במקרה של שלמה לוי, לא רק שלמה לוי דרך  מר אבי גרובר:

 23 אגב,

 24 צריך שיהיה שוויוניות. מר יעקב קורצקי:

 25כל מי שרוצה, שלמה לוי להבנתי זה בית כנסת חדש, אבל נשים את זה  מר אבי גרובר:

 26בצד. יש עוד הליך בנוסף שאנחנו צריכים לעשות כמועצה בזה, הם  שנייה

 27צריכים להקים את העמותה ולעשות את הכול ואנחנו צריכים במקביל, זה 

 28 ,שטח ירוקיעוד בלא רק בית כנסת הזה, אם אנחנו הולכים על בית כנסת ב
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 1אנחנו צריכים לעשות איזושהי עבודה. אנחנו המועצה. לא קשור לזה שהם 

 2 להגיש בצורה מסודרת.  ם,צריכי

 3 זה ברור שצריך להכשיר את הקרקע. ברור. מר יעקב קורצקי:

 4 אז זה מה שזה אומר.  מר אבי גרובר:

 5 אבל שלמה לוי יכול גם לגשת? הוא יכול לפתוח תוך שנתיים?  מר יעקב קורצקי:

 6כל אין פה משהו שכתוב שלמה לוי לא יכול לגשת. כל תושב רמת השרון,  מר אבי גרובר:

 7 תושב מדינת ישראל אם הוא עומד בדברים האלה יכול,

 8 לא, לא כל תושב, מר יעקב קורצקי:

 9אנחנו יודעים מי הקיימים, יש להם שנתיים. כל מי, העברית היא עברית  מר אבי גרובר:

 10לכולם, אין עברית לשלמה לוי ולא שלמה לוי. הנוסח ברור? מי בעד הנוסח 

 11 . מי נגד? 10הזה? 

 12 אני לא מצביעה על זה. אני מצביעה על הנוסח שלי. זר:דברת ויי’ גב

 13 לא מצביעה.  מר יעקב קורצקי:

 14 זה לא חוקי בכלל. מר שמוליק גריידי:

 15 לא חוקי ולא, מר יעקב קורצקי:

 16 לא, לא קשור לזה. אני רוצה להצביע על הנוסח שלי. דברת וייזר:’ גב

 17 .זה לא חוקי ואי אפשר לעשות דבר כזה מר שמוליק גריידי:

 18 אתם לא מצביעים, מר אבי גרובר:

 19 אני רוצה שתעלה לסדר את מה שביקשתי. דברת וייזר:’ גב

 20 )מדברים ביחד(

 21 מי נמנע? מר אבי גרובר:

 22 אני לא משתתפת בהצבעה. דברת וייזר:’ גב

 23אני באופוזיציה, אבי. אבל אני מסתכל על חברי הקואליציה שלך  מר שמוליק גריידי:

 24יודע מה? אני מתבייש. אני מתבייש. כחבר  שלא נמצאים במסגרת,  אתה

 25מועצה דתי אני מתבייש. איך אתה מצליח להביא דבר כזה להצבעה? אני 

 26 מתבייש.

 27 )מדברים ביחד(

 28אני מתפלא עליך. אבל מה לעשות?   איך אתה יכול לעשות דבר כזה? מר שמוליק גריידי:
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 1 זה הפוליטיקה. בסדר. פוליטיקה זולה. 

 2 נמנע. מי נגד? 1 מר אבי גרובר:

 3 ככה מוכרים חברים.  מר שמוליק גריידי:

 4 מי נגד? אוקי. בסדר.  מר אבי גרובר:

 5 אנחנו לא משתתפים כי ההצבעה לטעמנו, לדעתנו היא לא חוקית בעליל.  מר יעקב קורצקי:

 6 )מדברים ביחד(

 7מיכאל אמר בהוגנות שכל התהליך לא היה חוקי. אמר חבר הועדה,  מר יעקב קורצקי:

 8 את זה. מיכאל, אתה אמרת שכל התהליך לא היה חוקי? אמר 

 9 הוא השתתף בהצבעה, יעקב. מר גיא קלנר:

 10 למה אתה עונה במקומו? מר יעקב קורצקי:

 11 גם אני נמנעת. אני נמנעת. אני רוצה להצביע להצעה שלי.  דברת וייזר:’ גב

 12 )מדברים ביחד(

 13הנוסח שהוצג פה בישיבה  . מי בעד10 הנוסח שקראתי מקודם?מי בעד  מר אבי גרובר:

 14אתה לא יכול להצביע פעמיים, הוא הופך בדיחה, אתה יודע מה? הקודמת? 

 15 לא משתתפים. 4. מי נמנע? לא משתתפים, 3ם, נשאיר. הצבעת על שניה

 16 אוקי. הקריטריונים כפי שקראתי אותם אלה הקריטריונים שאושרו. 

 17 

 18השרון בנוסח הסופי להלן אושרו להפעלת בתי כנסת בעיר רמת הקריטריונים   החלטה:

 19 חברי מועצה. 10ברוב של 

 20 .חברי מועצה 3 נתמך ע"י( 7.6.2020נוסח הקריטריונים שהובא בישיבה הקודמת )

 21 חברי מועצה נכחו, אך לא השתתפו בהצבעה.  4

 22 

 23 להלן הנוסח הסופי:

 24 

 25 קריטריונים להפעלת כלל בתי כנסת בעיר רמת השרון

 26 

 27 כללי .א

 28חוזרי מנכ"ל להקצאות קרקע, נוהל ההקצאות העירוני וכן על .מסמך זה מתבסס על 1

 29 הדינים הכלליים של שוויון בהקצאת נכסים ציבוריים.

 30 . מסמך זה יחול על כלל בתי הכנסת הבנויים בקרקעות שבבעלות עיריית רמת השרון.2

 31 6.1.2013. מסמך זה יהווה נספח לקריטריונים הכלליים כפי שאושרו במועצת העיר ביום 3

 32 ויהווה חלק בלתי נפרד מהם.
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 1. ככל וקיימת סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בקריטריונים הכלליים או 4

 2 יגבר האמור במסמך הקריטריונים הכללים. –שיחסר מידע במסמך זה 

 3 כללים לבחירת מפעיל לבית כנסת .ב

 4ותהא הגשת הצעות לשימוש בנכס כבכל נכס אחר של העירייה תיעשה על בסיס שוויוני  .1

 5פתוחה לכל הזרמים והעדות בישראל. לעניין זה יש להיוועץ בגורמי מקצוע לצורך 

 6 קביעת תבחינים לבחירה במקרה של יותר ממבקש אחד להקצאת אותו נכס.

 7בנוסף לדרישות המנויות בחוזרי מנכ"ל להקצאות קרקע, נוהל ההקצאות העירוני  .2

 8 והקריטריונים הכללים על מגיש הבקשה להמציא:

 9בתי אב תושבי האזור, מתגוררים  50בקשה חתום על ידי מינימום נציגות של מסמך 

 10בסמוך לבית הכנסת, בצירוף ת.ז. וכתובת מגורים, המהווים את קהילת המתפללים 

 11 של בית הכנסת שבעבורו מבוקשת ההקצאה.

 12 ברשימת החתומים לא תתאפשר חתימה של יותר מבן משפחה אחד של אותו בית אב.

 13צהרה כי אין ברשימת מי מהחותמים )בתי אב( שחתמו על גבי בקשה הבקשה תכלול ה

 14 אחת, חפיפה עם בקשה אחרת שהוגשה להקצאה עבור בית כנסת אחר.

 15הגוף הזוכה לא ימנע את האפשרות העומדת בפני העירייה לבצע שימוש ביתרת  .3

 16 – הזכויות החלות במגרש, על פי צרכי העירייה ותוך עירוב שימושים. לעניין סעיף זה

 17יתרת הזכויות במגרש  –דובר בבית כנסת קיים על פי הוראות חלק ד' להלן מככל ש

 18 תחושבנה לאחר הסדרת הליך הרישוי של מבנה בית הכנסת הקיים. 

 19במקרה בו קיימת חריגת בנייה במבנה שנבנה על קרקע עירונית בייעוד שב"צ )שטח  .4

 20לא תהייה  –אך מבקש ההקצאה עומד בשאר התנאים להקצאת קרקע  ,בנייני ציבור(

 21בכפוף להתחייבותו של המבקש להסדיר את חריגת  –מניעה לקדם את הליך ההקצאה 

 22הבניה והרישוי הנדרש לפי דין במסגרת הסכם פיתוח שייחתם ושישמש תנאי לחתימה 

 23 על הסכם הקצאת הקרקע בו ייקבע לו"ז לביצוע הסדרת החריגה. 

 24די לשקף את צרכי כלל הזרמים והקהילות השונות הפועלות בעיר, תזמן הועדה בכ .5

 25גורמי מקצוע ואנשי קהילה רלוונטיים, לשמיעת דעתם. נציג המועצה הדתית יוזמן 

 26 באופן קבוע בכל דיון הקשור בהקצאת קרקע לבית כנסת.

 27 כללים להפעלת בית כנסת שכונתי .ג

 28בי האזור הסמוך לו או השכונה בה מצוי בית הכנסת ישרת בעיקר וככל הניתן את תוש .1

 29הנכס המיועד לשמש למטרה זו. הגוף הזוכה יתחייב להמציא מסמך בהתאם לסעיף 

 30 ( לעיל.2בב)

 31בית הכנסת יהווה מרכז רוחני וישמש לקיום תפילת בימי חול, שבתות וחגים, תפילות  .2

 32 שחרית, מנחה, ערבית ותפילות מיוחדות לחגי ישראל. 

 33יהיה לקיים אירועים כגון: קידוש לאחר תפילה, עלייה לתורה של בבית הכנסת ניתן  .3

 34בן/בת מצווה, שבת חתן, חופות וכן אירועים במהלך חגי ישראל כגון: אירועים סביב 

 35 חגי תשרי, תיקון ליל שבועות, סעודת פורים, הדלקת נרות חנוכה וכיוצא בזה.

 36בית הכנסת ולתושבי  ניתן יהיה לקיים בבית הכנסת לימוד המיועד בעיקר למתפללי .4

 37השכונה, בנושאי תורה ומסורת ישראל, ובלבד שאלו יתקיימו במתכונת של חוגים או 

 38 שיעורים בשעות מוגדרות וידועות מראש.
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 1מובהר כי הלימוד הנלווה בבית הכנסת יוכל להתקיים במתכונות שונות: חוגים או 

 2רי תורה וכד' ושיעורים שיעורים לבני/בנות מצווה, לימוד מקרא, לימוד דף יומי, שיעו

 3לאברכים, ויועבר על ידי מורה או מלמד שהגוף הזוכה הסמיך לכך בשעות מוגדרות 

 4 וקבועות במהלך השבוע.

 5בבית הכנסת ניתן יהיה להפעיל מטבחון לשימוש המתפללים בלבד ללא הכנת אוכל  .5

 6במקום וללא בישולים, וכן להקצות שטח לשימוש משרדי כשימוש תומך ונילווה 

 7 לעיל.  4-ו 3ילות הנלווה בסעיפים לפע

 8בבית הכנסת לא תפעל ישיבה. לא יהיו בו מוסדות לימוד או כל התארגנות מוסדית  .6

 9אחרת; בית הכנסת לא ישמש מקום התכנסות ולימוד קבוע לתלמידי ישיבה או כל 

 10 מוסד תורני אחר.

 11יהיו  בעלי התפקידים הקבועים בבית הכנסת יהיו במינוי הגוף הזוכה וככל הניתן .7

 12 תושבי רמת השרון. 

 13בבית הכנסת יוקצה מקום ותופעל בו עזרת נשים באופן ראוי ומכובד שתהא פתוחה  .8

 14 למתפללות בכל שעות הפעילות של בית הכנסת.

 15 הוראת מעבר

 16יש להבחין בין בקשות להסדרת בתי כנסת קיימים, לבין בקשות להקצאת קרקע לצורך  .1

 17חדשה של נכס שהתפנה והן במסגרת  הן במסגרת הקצאה –הקמת בתי כנסת חדשים 

 18 פיתוח ובניה במגרש.

 19 ביחס להסדרת בתי הכנסת הקיימים תחול הוראת מעבר כדלקמן: .2

 20לגבי בתי כנסת שנבנו על קרקע עירונית ואשר אינם מנוהלים ע"י עמותה רשומה, אלא 

 21תינתן תקופה בת שנתיים, שתחל להימנות מיום אישור  –באמצעות אנשים פרטיים 

 22העיר לפרסום קריטריונים אלה לציבור, בה יוכלו המחזיקים הקיימים להתאגד מועצת 

 23ולהקים עמותה וכל הנדרש לצורך הגשת בקשה להקצאת הקרקע, והכל בכפוף לסעיף 

 24 ג' לנוהל משרד הפנים להקצאת קרקעות ומבנים.5

 25 

 26 . פתיחת תב"רים ועדכון תב"רים פעילים שאושרו פה אחד בישיבת ועדת כספים3

 27 :11.6.20תאריך מ

 28תב"ר חדש "הסבת גנ"י בסמטת ורד למעון שיקומי" במימון מפעל הפיס בסך  3.1

 29אושר במועצה כחלק מתוכנית חומש הקמת מרכז  6.10.19. בתאריך ₪ 1,700,000

 30. מבוקש שינוי בקשה במקום "הקמת ₪ 1,700,000לאוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים בסך 

 31כים מיוחדים" הכסף יוסב לשיפוץ מבנה גנ"י בסמטת ורד מרכז לאוכלוסיות בעלי צר

 32 והסבתם למעון שיקומי.

 33 .₪ 4,000,000תב"ר חדש "העצמת זכויות גלילות צפון" בסך  3.2
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 1. סה"כ ₪ 5,500,000"שיקום סלילה ופיתוח כבישים ומדרכות" בסך  915הגדלת תב"ר  3.3

 2 . ₪ 13,000,000היקף תב"ר לאחר הגדלה 

 3. בהליך הגשת בקשה ₪ 2,000,000"שיקום גנים ציבוריים" בסך  957הגדלת תב"ר  3.4

 4 .₪ 7,450,000למימון באמצעות מפעל הפיס. סה"כ היקף תב"ר לאחר הגדלה 

 5שינוי לשם חדש "מעונות יום תמ"ת ברח' ז'בוטינסקי" )במקום בניית מעון  916תב"ר  3.5

 6 שיקומי( 

 7 

 8וכאלה לתב"רים או, זה אושר פה אחד  אתם רוצים עכשיו, יש מלא הערות מר אבי גרובר:

 9 בוועדת כספים. 

 10 רק לגבי התב"ר הראשון.  ר צחי שריב:”ד

 11 הסבת גני, מר אבי גרובר:

 12בסמטת ורד. איפה בא לידי ביטוי האספקט התכנוני? זה מקום עם חניה  ר צחי שריב:”ד

 13 קשה, צריכים להגיע רכבים שמביאים את הילדים.

 14לוועדה לשתי מקומות חניה, מה שאז התבלבל מי ששם את יש אישור כבר  מר אבי גרובר:

 15השלט ששם בתחילת הרחוב ואז הוא כאילו סימן את כל הרחוב. אתה זוכר 

 16את הטעות ואת הבלגן הזה? ההחלטה הייתה לאשר שני מקומות ממש על 

 17הכניסה פנימה. פשוט חיפשנו מקום, המקום הזה היינו עם הנציגים של 

 18 יך לעשות שמה התאמות בגלל שזה, כולם. יש היתר בניה, צר

 19 )מדברים ביחד(

 20זה חדרים, זה מה שהם אומרים. אני לא יודע להתווכח כרגע עם המספר  מר אבי גרובר:

 21הזה. אנחנו לא נשלם סתם כסף. שאלות משהו, עוד מישהו? חבר'ה, אנחנו 

 22  יכולים שנייה להצביע על התב"רים? בואו שנייה נצביע על התב"רים.

 23 5תיחת תב"רים ועדכון תב"רים פעילים שאושרו פה אחד בישיבת ועדת הכספים. יש פה פ

 24 תב"רים. 

 25 תב"ר חדש הסבת גני ילדים בסמטת ורד למעון שיקומי.  

 26 . ₪מיליון  4תב"ר שני תב"ר חדש העצמת זכויות גלילות צפון בסך  

 27 שיקום סלילה ופיתוח כבישים ומדרכות 915תב"ר שלישי הגדלת תב"ר  

 28. הגדלת ₪מיליון  13, סך הכול היקף התב"ר לאחר הגדלה ₪מיליון  5.5בסך 
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 1בהליך הגשת בקשה  ₪מיליון  2שיקום גנים ציבוריים בסך  957תב"ר 

 2 . 7,450באמצעות מפעל הפיס. סך הכול היקף התב"ר לאחר הגדלה 

 3 אתה יכול להרחיב קצת, ד עידן למדן:”עו

 4 של הגינות?  מר אבי גרובר:

 5 כן.  עידן למדן:ד ”עו

 6יש לנו שלוש גינות שאנחנו מעוניינים לשדרג אותן, הן גינות לשפץ ולהנגיש.  מר אבי גרובר:

 7אחד זה גינת החבלים, יש שם חלק מהפארק כרגע, הוא כבר סגור עם צווי 

 8 סגירה וכל מיני עניינים על כל מיני בעיות.

 9 נווה גן. ד עידן למדן:”עו

 10ת הקוצר שכבר חלק מהמתקנים שמה עייפים וזאת גינה מאוד נווה גן. גינ מר אבי גרובר:

 11 ערדהמאוד מוצלחת, אנחנו הולכים לחדש אותה וקצת להכניס חדש. ובנ

 12לאור כל מה שקורה בחלוץ, כל הבניה החדשה שיש מסביב אנחנו רוצים 

 13להכשיר שם מתקן חדש, מתקן של כושר, איזושהי גינת כלבים. רוצים ככה 

 14 לשדרג את הגינה. 

 15עכשיו ברמת העיקרון אני קצת לשחק בין תב"רים אבל רצינו ללכת בדרך  

 16המלך ולא איזה משחקים כאלה של זה, כל מיני שדרוג המרחב הציבורי 

 17וכאלה, ולכן אנחנו רוצים בצורה מסודרת לבוא בדרך הזהב להגדיל את 

 18, שלוש גינות, להיכנס, לעשות. הגיע הזמן שקצת ₪מיליון  2-התב"ר הזה ב

 19ש עם הגינות. רוב הגינות בנות יותר מעשר שנים, אנחנו חושבים שזה נתחד

 20 ראוי והגיע הזמן.

 21 טוב. ד עידן למדן:”עו

 22שינוי לשם חדש מעונות יום תמ"ת ברח'  916. פה אחד. תב"ר 13מי בעד?  מר אבי גרובר:

 23ז'בוטינסקי במקום בניית מעון שיקומי. סליחה, נצביע עוד פעם כדי שיהיה 

 24 . 12? שקט. מי בעד

 25 אני על האחרון נורדיה אני נמנע. מר רוני בלקין:

 26בעד תב"ר  12. אז יש 3.5-ואתה נמנע ב 3.4-ו 3.3, 3.2, 3.1בעד  13אוקי. אז  מר אבי גרובר:

 27 נמנע. תודה רבה, לילה טוב והישיבה סגורה.  1-ו 916

 28 
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 1 אושרו פה אחד.  3.4-ו 3.3 ,3.2, 3.1התב"רים בסעיפים    החלטה:

 2  (.מר רוני בלקיןנמנע ) -1בעד,  – 12הצביעו  916תב"ר מס' ,  3.5סעיף ב

 3 ובץ החלטותק

 4 

 5  17.5.2020מתאריך  16. אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין מס' 1

 6 

 7 מאושר פה אחד 17.5.2020מתאריך  16פרוטוקול ישיבה מן המניין מס'   החלטה:

 8 

 9 מוצעים להפעלת בתי הכנסת ברמת השרון.  אישור קריטריונים 2

 10 

 11להפעלת בתי כנסת בעיר רמת השרון בנוסח הסופי להלן אושרו הקריטריונים   החלטה:

 12 חברי מועצה. 10ברוב של 

 13 .חברי מועצה 3 נתמך ע"י( 7.6.2020נוסח הקריטריונים שהובא בישיבה הקודמת )

 14 חברי מועצה נכחו, אך לא השתתפו בהצבעה.  4

 15 

 16 הסופי: להלן הנוסח

 17 

 18 קריטריונים להפעלת כלל בתי כנסת בעיר רמת השרון

 19 

 20 כללי .א

 21מסמך זה מתבסס על חוזרי מנכ"ל להקצאות קרקע, נוהל ההקצאות העירוני וכן על  .1

 22 הדינים הכלליים של שוויון בהקצאת נכסים ציבוריים.

 23 השרון.. מסמך זה יחול על כלל בתי הכנסת הבנויים בקרקעות שבבעלות עיריית רמת 2

 24 6.1.2013. מסמך זה יהווה נספח לקריטריונים הכלליים כפי שאושרו במועצת העיר ביום 3

 25 ויהווה חלק בלתי נפרד מהם.

 26. ככל וקיימת סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בקריטריונים הכלליים או 4

 27 יגבר האמור במסמך הקריטריונים הכללים. –שיחסר מידע במסמך זה 

 28 מפעיל לבית כנסת כללים לבחירת .ב

 29הגשת הצעות לשימוש בנכס כבכל נכס אחר של העירייה תיעשה על בסיס שוויוני ותהא . 1

 30פתוחה לכל הזרמים והעדות בישראל. לעניין זה יש להיוועץ בגורמי מקצוע לצורך קביעת 

 31 תבחינים לבחירה במקרה של יותר ממבקש אחד להקצאת אותו נכס.

 32זרי מנכ"ל להקצאות קרקע, נוהל ההקצאות העירוני בנוסף לדרישות המנויות בחו. 2

 33 והקריטריונים הכללים על מגיש הבקשה להמציא:
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 1בתי אב תושבי האזור, מתגוררים  50מסמך בקשה חתום על ידי מינימום נציגות של 

 2בסמוך לבית הכנסת, בצירוף ת.ז. וכתובת מגורים, המהווים את קהילת המתפללים 

 3 מבוקשת ההקצאה.של בית הכנסת שבעבורו 

 4 ברשימת החתומים לא תתאפשר חתימה של יותר מבן משפחה אחד של אותו בית אב.

 5הבקשה תכלול הצהרה כי אין ברשימת מי מהחותמים )בתי אב( שחתמו על גבי בקשה 

 6 אחת, חפיפה עם בקשה אחרת שהוגשה להקצאה עבור בית כנסת אחר.

 7ירייה לבצע שימוש ביתרת הזכויות הגוף הזוכה לא ימנע את האפשרות העומדת בפני הע .3

 8ככל  –החלות במגרש, על פי צרכי העירייה ותוך עירוב שימושים. לעניין סעיף זה 

 9יתרת הזכויות במגרש  –דובר בבית כנסת קיים על פי הוראות חלק ד' להלן מש

 10 תחושבנה לאחר הסדרת הליך הרישוי של מבנה בית הכנסת הקיים. 

 11במבנה שנבנה על קרקע עירונית בייעוד שב"צ )שטח במקרה בו קיימת חריגת בנייה  .4

 12לא תהייה  –אך מבקש ההקצאה עומד בשאר התנאים להקצאת קרקע  ,בנייני ציבור(

 13בכפוף להתחייבותו של המבקש להסדיר את חריגת  –מניעה לקדם את הליך ההקצאה 

 14 הבניה והרישוי הנדרש לפי דין במסגרת הסכם פיתוח שייחתם ושישמש תנאי לחתימה

 15 על הסכם הקצאת הקרקע בו ייקבע לו"ז לביצוע הסדרת החריגה. 

 16בכדי לשקף את צרכי כלל הזרמים והקהילות השונות הפועלות בעיר, תזמן הועדה  .5

 17גורמי מקצוע ואנשי קהילה רלוונטיים, לשמיעת דעתם. נציג המועצה הדתית יוזמן 

 18 באופן קבוע בכל דיון הקשור בהקצאת קרקע לבית כנסת.

 19 פעלת בית כנסת שכונתיכללים לה .ג

 20בית הכנסת ישרת בעיקר וככל הניתן את תושבי האזור הסמוך לו או השכונה בה מצוי  .1

 21הנכס המיועד לשמש למטרה זו. הגוף הזוכה יתחייב להמציא מסמך בהתאם לסעיף 

 22 ( לעיל.2בב)

 23בית הכנסת יהווה מרכז רוחני וישמש לקיום תפילת בימי חול, שבתות וחגים, תפילות  .2

 24 , מנחה, ערבית ותפילות מיוחדות לחגי ישראל. שחרית

 25בבית הכנסת ניתן יהיה לקיים אירועים כגון: קידוש לאחר תפילה, עלייה לתורה של  .3

 26בן/בת מצווה, שבת חתן, חופות וכן אירועים במהלך חגי ישראל כגון: אירועים סביב 

 27 בזה. חגי תשרי, תיקון ליל שבועות, סעודת פורים, הדלקת נרות חנוכה וכיוצא

 28ניתן יהיה לקיים בבית הכנסת לימוד המיועד בעיקר למתפללי בית הכנסת ולתושבי  .4

 29השכונה, בנושאי תורה ומסורת ישראל, ובלבד שאלו יתקיימו במתכונת של חוגים או 

 30 שיעורים בשעות מוגדרות וידועות מראש.

 31או מובהר כי הלימוד הנלווה בבית הכנסת יוכל להתקיים במתכונות שונות: חוגים 

 32שיעורים לבני/בנות מצווה, לימוד מקרא, לימוד דף יומי, שיעורי תורה וכד' ושיעורים 

 33לאברכים, ויועבר על ידי מורה או מלמד שהגוף הזוכה הסמיך לכך בשעות מוגדרות 

 34 וקבועות במהלך השבוע.

 35בבית הכנסת ניתן יהיה להפעיל מטבחון לשימוש המתפללים בלבד ללא הכנת אוכל  .5

 36ישולים, וכן להקצות שטח לשימוש משרדי כשימוש תומך ונילווה במקום וללא ב

 37 לעיל.  4-ו 3לפעילות הנלווה בסעיפים 
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 1בבית הכנסת לא תפעל ישיבה. לא יהיו בו מוסדות לימוד או כל התארגנות מוסדית  .6

 2אחרת; בית הכנסת לא ישמש מקום התכנסות ולימוד קבוע לתלמידי ישיבה או כל 

 3 מוסד תורני אחר.

 4בעלי התפקידים הקבועים בבית הכנסת יהיו במינוי הגוף הזוכה וככל הניתן יהיו  .7

 5 תושבי רמת השרון. 

 6בבית הכנסת יוקצה מקום ותופעל בו עזרת נשים באופן ראוי ומכובד שתהא פתוחה  .8

 7 למתפללות בכל שעות הפעילות של בית הכנסת.

 8 הוראת מעברד. 

 9קיימים, לבין בקשות להקצאת קרקע לצורך יש להבחין בין בקשות להסדרת בתי כנסת . 1

 10הן במסגרת הקצאה חדשה של נכס שהתפנה והן במסגרת פיתוח  –הקמת בתי כנסת חדשים 

 11 ובניה במגרש.

 12 ביחס להסדרת בתי הכנסת הקיימים תחול הוראת מעבר כדלקמן: .2

 13צעות באמ לגבי בתי כנסת שנבנו על קרקע עירונית ואשר אינם מנוהלים ע"י עמותה רשומה, אלא

 14תינתן תקופה בת שנתיים, שתחל להימנות מיום אישור מועצת  –אנשים פרטיים 

 15העיר לפרסום קריטריונים אלה לציבור, בה יוכלו המחזיקים הקיימים להתאגד 

 16ולהקים עמותה וכל הנדרש לצורך הגשת בקשה להקצאת הקרקע, והכל בכפוף 

 17 ג' לנוהל משרד הפנים להקצאת קרקעות ומבנים.5לסעיף 

 18 

 19 . פתיחת תב"רים ועדכון תב"רים פעילים שאושרו פה אחד בישיבת ועדת כספים3

 20 :11.6.20תאריך מ

 21 

 22 אושרו פה אחד.  3.1.5-ו 3.1.3, 3.1.2, 3.1.3התב"רים בסעיפים    החלטה:

 23  מר רוני בלקין נמנע. 916בתב"ר מס' 

 24 
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