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 9 "תעודת משפחה" עירונית לתושבי רמת – 8.3.2020קלנר, ירון גדות  רוני בלקין, גיא

 10 השרון.

 11 הימנעות משינויים פרסונאליים בצוות הבכיר – 18.5.2020.  הצעה לסדר של ירון גדות 7
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 14 מצ"ב. –במוניציפל בנק בע"מ  –חשבון מענקי פיס ו

 15 .  המשך דיון בנושא משמעויות הקורונה והסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בעיר9

 16 . מינוי ערן שוורץ )מנכ"ל החברה הכלכלית( כמ"מ זמני למנכ"לית העירייה לתקופת10

 17 כר ש 100%-נבצרותה של מנכ"לית העירייה. במהלך תקופה זו, יושלם שכרו ל

 18 מנכ"ל. 

 19 מצ"ב.  –מיקום חלקת קבורה אזרחית  –. שיפוץ בית העלמין 11

 20 , 4-6. אישור קריטריונים מוצעים להפעלת בית הכנסת בר יוחאי ברח' בית גוברין 12

 21 מצ"ב.  –רמת השרון  

 22 . אישור דירקטורית מקרב הציבור לתאגיד המים שרונים )הגברת ר.ה( במקומה של13

 23 .דירקטורית שלא אושרה

 24 בפרוטוקול ועדת 1וסעיף  18.12.19בפרוטוקול ועדת שמות מיום  1+3. אישור סעיפים 14

 25 מצ"ב.  – 4.3.2020שמות מיום 

 26 מצ"ב. –. שינוי מורשי חתימה במוס"ח 15

 27 . שונות. 16
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 29 פרטיכל

 30 

 31 מנחת מסוקים במערב רמה"ש - 11.5.2020רוני בלקין  –. שאילתא 1

 32. אין לנו היום פרוטוקולים לאשר, עוד לא 17המניין מס'  ערב טוב, ישיבה מן מר אבי גרובר:

 33 עבר מספיק זמן מהפעם הקודמת. 

 34סעיף ראשון שאילתא, רוני בלקין, מנחת מסוקים במערב רמת השרון.  

 35 בבקשה. 

 36האמת שאני הגשתי את השאילתא הזאת באמצע מאי, קצת ההרכב   מר רוני בלקין:

 37התחבר לנו  פר שבועותשמופיעים שמה הם לא מה שכתוב. לפני מס

 38הקימו מנחת מסוקים במערב רמת השרון. המנחת   שמשרד הבטחון

 39מטרים מערבית לגבול הבניה של רמת השרון, שטח מועצה  400-ממוקם כ

 40אזורית חוף השרון אבל בתחום התכנון של ועדת התכנון והבניה 

 41 המרחבית של רמת השרון. 

 42של התושבים הגרים הציתו מאבק תחילת הפעלתו המעשית של המנחת  
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 1 בסמיכות.  השאלות בעניין הזה הם כאלו: 

 2. איך עברה תוכנית כזו והגיעה לכדי מימוש בשטח ללא ידיעת חברי 1 

 3 ועדת התכנון והבניה.

 4. איך בוצעו בפועל עבודות כאלו בשטח מבלי ששמנו לב והפעלנו את 2 

 5 סמכות הפיקוח העירוני?

 6אישר את התוכנית בעל פה או בכתב . האם איזשהו גורם בעירייה ידע או 3 

 7 מתי שהוא?

 8 . מה נעשה או מה עושים בעניין כעת.4 

 9 . מי הציב סלעים במרכז המנחת? מי הסיר את הסלעים ממרכז המנחת?5 

 10. האם התרענו בפני הגופים הרלוונטיים על כך שהוצבו סלעים במרכז 6 

 11 בטיחותי. לאהמנחת? אני מזכיר שזה 

 12 אירועים דומים בעתיד?  . איך מונעים הישנות7 

 13להקמת מנחת )לא ברור( . ראש העיר יעדכן את מליאת המועצה 8 

 14המסוקים המדובר במיקומו והאם יועץ ראש העיר, מר מני בן חיים, פעל 

 15 באישורו במהלך אישור המנחת.

 16. באם יתחוור שיועץ ראש העיר, מר מני בן חיים, פעל שלא בסמכות ו/או 9 

 17בכך לאישור הקמת המנחת ללא ידיעה ותיאום  ברשלנות או מחדל שגרם

 18עם עיריית רמת השרון, אילו פעולות ננקטו על מנת שלא יישנה מקרה 

 19 דומה. אלו השאלות בעניין. 

 20בשורה התחתונה כרגע אין שימוש במנחת ומסוקים לא  ,אוקי. אז ככה מר אבי גרובר:

 21בנה ללא נוחתים בו. כבר ענינו כמה וכמה פעמים גם לתושבים, המנחת נ

 22היתר וללא תיאום עם העירייה. מדובר בעבודות יישור קרקע די בסיסיות 

 23ומרגע שהתחיל השימוש במנחת, גם בזכות הקשרים הטובים שלנו מול 

 24משרד הביטחון, הצלחנו לעצור את השימוש במנחת ואני פועל להבטיח 

 25את ביטולו לגמרי של השטח כמנחת. מאחר ועדיין לא השלמנו את 

 26 לנו בעניין אין בכוונתי להרחיב מעבר לכך. הפעולות ש

 27אז איך אנחנו נדאג שזה לא יקרה בפעם הבאה? במנחת אחר, במקום   מר רוני בלקין:

 28אחר, במגרש חניה אחר. היפותטית, אני שואל אותך שאלה, אוקי. עזבתי 



 04-8666313חברת איגמי, 

 7.6.2020ישיבת  מליאה  מן  המניין  מיום  מ 17פרטיכל מס' 

 

 4 

 1את הנושא של המנחת כי אתה לא רוצה להרחיב. איך אנחנו רואים שלא 

 2ר מני בן חיים אישר הקמת, לא יודע מה, מגרש חניה נגלה בעוד שבוע שמ

 3 למשאיות תובלה. 

 4 אני לא יודע למה אתה עם העין על מני בן חיים.  מר אבי גרובר:

 5 כי הוא האיש שכולם ציטטו,   מר רוני בלקין:

 6 אתה רוצה דבר איתו. מר אבי גרובר:

 7 אני מדבר רק איתך.   מר רוני בלקין:

 8 דבר איתי. אז יפה, אז מר אבי גרובר:

 9 הוא מועסק על ידך,  מר רוני בלקין:

 10 אז תדבר איתי. מר אבי גרובר:

 11וכל התשובות שפקידי המועצה הבכירים נתנו לי ציטטו את מר מני בן   מר רוני בלקין:

 12שמר מני  יכול להיותחיים. כולם נתנו את תשובותיו של מני בן חיים, אז 

 13הגיד לי לא, אני זה בן חיים הוא מאשר בשם העירייה. אתה יכול ל

 14 שאישר. זו תשובה.

 15יש גופים ואורגנים שהם אלה שמוסמכים לאשר בשם העירייה והם אלה  מר אבי גרובר:

 16שיצטרכו לאשר ככל שאם נרצה לאשר משהו, אתה אומר אנחנו שמים 

 17עכשיו בצד את המנחת. יש חוק איך מאשרים דברים לפי החוק וככה זה 

 18שא הזה מרגע שידענו, עובדה שמהר מאוד יעבוד. ואנחנו כמו שפעלנו בנו

 19נפסקה שם הפעילות, אנחנו נדאג גם במקרים אחרים ככל שיהיו לפעול 

 20 באותו קו פעולה. 

 21פה הגבנו לאירוע. השאלה איך אנחנו מונעים שלא יהיה לנו אירועים   מר רוני בלקין:

 22 כאלה.

 23 נו.כשאתה לא יודע משהו אז אתה לא יכול לפעול בעניי מר אבי גרובר:

 24שאנחנו צריכים אז להרחיב את אגף הפיקוח שלנו. לא יכול  יכול להיות  מר רוני בלקין:

 25 להיות, 

 26רוני, רוני, כשלא יודעים על משהו אי אפשר לפעול בעניינו. נודע לנו,  מר אבי גרובר:

 27 ראינו, פעלנו. 

 28להבין את זה  אז יש לנו בעיה שזה לא נודע לנו בעניינו. אנחנו לא צריכים  מר רוני בלקין:
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 1שיש לנו בעיה שמוקם לנו כזה דבר תחת העין וזה מתחיל לעבוד כבר? 

 2ואנחנו לא ערים לזה? אתה רוצה את השאילתא הבאה שאני אעבור 

 3 אליה?

 4 בבקשה, כן.  מר אבי גרובר:

 5מי שם את הסלעים, לא הבנתי. מי שם את  רגע, מה עם הסלעים?   מר ירון גדות:

 6 עירייה?הסלעים, העירייה או לא ה

 7 .2סעיף  מר אבי גרובר:

  8 

 9 מינוי עופר קליך כמשנה לראש העיר – 11.5.2020רוני בלקין  –. שאילתא 2

 10 

 11שאילתא שנייה. המינוי של מר עופר קליך כמשנה לראש העיר. לפני איזה   מר רוני בלקין:

 12בערך כחודש כבר נודע מאתר הבלוג העיתונאי ששרון נתן לנו דיווח 

 13ופר קליך מונה ע"י ראש העיר מר אבי גרובר כמשנה בפייסבוק כי מר ע

 14 לראש העיר.

 15א. מדוע מינוי כזה נעשה באישון ליל? ראוי כי מינוי כה חשוב וחגיגי לא  

 16 יוסתר מידיעת הציבור, בוודאי שלא מחברי מליאת מועצת העיר. 

 17ב. מה הסיבה או הצורך במינוי זה מעבר לתשובה הבנאלית כי ראש העיר  

 18 יכול.

 19האם מינוי כזה אינו דורש את יידוע המליאה ואישורו בהצבעה ג.  

 20 במליאה?

 21 ד. כמה משנים יכול למנות ראש העיר? 

 22 ה. האם משנה חייב להיות חבר במועצת העיר? 

 23 ו. האם מחזיקי התיקים יכולים גם הם למנות לעצמם משנים בתפקידם? 

 24שנה? איזה ז. אילו סמכויות יאציל ראש העיר למר עופר קליך בתוארו כמ 

 25 תוכן ייצק ראש העיר לתפקידו של עופר קליך כמשנה לראש העיר?

 26ח. האם האצלת הסמכויות והענקת תפקידים למשנה ראש העיר אינה  

 27דורשת אישור והצבעת המליאה? אנחנו מאחלים לעופר קליך הצלחה 

 28 רבה בתפקידו לכשנבין מה תפקידו.
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 1נו רבות בקשרים מול משרדי הממשלה אז עוד פעם, עופר קליך מסייע ל מר אבי גרובר:

 2ולכן גם מיניתי אותו לתפקיד משנה ראש העיר. כפי שענה לך מיכה בלום 

 3ואתה קיבלת על זה תשובה, מיכה בלום זה היועץ המשפטי של העירייה 

 4בפקודת העיריות מאפשר, מעניק לראש העיר  126למי שלא מכיר, סעיף 

 5רך באישור המועצה למינוי את הסמכות למנות משנה לראש העיר ואין צו

 6 זה.

 7 יש צורך באישור מועצה,  מר רוני בלקין:

 8 לא. מר אבי גרובר:

 9להאצלת סמכויות. אתה יכול למנות את מי שאתה רוצה, אתה יכול   מר רוני בלקין:

 10לקחת את כל חברי הקואליציה ולמנות אותם למשנים. האצלת סמכויות 

 11 דורשת אישור מועצת העיר.

 12ני אמרתי פה שאני האצלתי כרגע סמכויות נוספות? אני אומר שאני לא א מר אבי גרובר:

 13 אמרתי שהאצלתי סמכויות,

 14לפני רגע אמרת שעופר קליך הוא אחראי על הקשרים עם משרדי   מר רוני בלקין:

 15 הממשלה.

 16 לא הייתה האצלת סמכויות ולכן זה לא הובא למועצה.  מר אבי גרובר:

 17ע שעופר קליך הוא אחראי על הקשרים שלנו עם משרדי לא אמרת לפני רג  מר רוני בלקין:

 18 ממשלה?

 19אני לא אמרתי שהוא אחראי. אמרתי מסייע לנו רבות ואני מודה לו על  מר אבי גרובר:

 20כך. הוא אף פעם לא בא לבקש ממני משהו בתמורה או לא יודע מה, הוא 

 21שמח לעזור לנו, יש לנו לא מעט דברים עכשיו מול משרדי הממשלה, כל 

 22שה, כל פניה, כל דבר שביקשנו עופר נרתם, דרך אגב זה לא בחודש בק

 23 האחרון, ולכן אני חשבתי שזה ראוי שהוא יכהן בתפקיד הזה.

 24 תודה.   מר רוני בלקין:

 25 אני חושב שגם זקי צריך לקבל משנה.  מר רביד פלד:

 26 זקי ראש העיר, לא?  מר אבי גרובר:

 27 ה,ככה רשמו אז אמרתי לפחות משנ מר רביד פלד:

 28 )מדברים ביחד(
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 1 טוב, אנחנו במליאת מועצת עיריית רמת השרון ולא כפר סבא.  מר אבי גרובר:

 2 

 3 חריגות בניה בבית צחי שריב – 31.5.2020ירון גדות  –. שאילתא 3

 4 

 5 שאילתא ירון גדות, חריגות בניה.  3סעיף מס'  מר אבי גרובר:

 6ה בבית צחי שריב ברח' העלייה חריגות בניה לכאור 36שאילתא לפי סעיף   מר ירון גדות:

 7, לפני כשנה, היו כתבות בתקשורת 2019רמת השרון. בחודש יוני  3

 8בהקשר לחריגות בניה בביתו של יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה צחי 

 9שריב כפי שהוצגו בישיבת הועדה בראשותו ע"י סלבה בוטנר, המפקח על 

 10 הבניה. זאת עובדה.

 11הצעה לסדר שדרשה שחברי ועדה  בישיבת המועצה העוקבת העליתי 

 12מקומית לתכנון ובניה יצהירו שאין להם חריגות ושאם יש יסדירו אותם 

 13 חודשים.  6בתוך 

 14ההצעה הורדה מסדר היום ללא הצבעה. הודעתי בעבר שהצעות לסדר  

 15שיורדו ללא הצבעה הם יועלו שוב. ברור לי שיש גורמים אינטרסנטים 

 16לו היא מתנשאת ופוגענית כלפי רבים שמנסים לנגח את שריב. האישיות ש

 17 והוא נוטה להסתבך ולהשפיל אחרים מתוך כוח, 

 18 זה לא כתוב בנוסח של, מר אבי גרובר:

 19 והוא גם בראש סיעה שיש לה אג'נדה שהיא,   מר ירון גדות:

 20 זה אתה מקריא? מר דני לביא:

 21 אל תפריע לי, אני עכשיו בזכות דיבור.  מר ירון גדות:

 22 ני שואל.א מר דני לביא:

 23 אתה לא שואל, אני שואל. אני שאילתא, אני שואל.   מר ירון גדות:

 24 כן, אבל למה להכפיש? אבל למה אתה מכפיש? למה ההכפשות? מר אבי גרובר:

 25 אתה לא שואל, אתה עכשיו מעגל.  מר דני לביא:

 26ים, סיימת? תודה. אני בזכות דיבור, אני מבקש לא להפריע לי. כשאני אסי  מר ירון גדות:

 27 אתה יכול לענות, לשאול, לעשות מה שאתה רוצה שראש העיר יסכים.

 28 אתה לא מקריא שאילתא, כב' חבר המועצה ירון גדות.  מר דני לביא:
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 1מיכה, אתה יכול להסביר למר לביא את החוק? אני עכשיו מדבר על   מר ירון גדות:

 2 שאילתא, אני מדבר ואתה לא מדבר.

 3 א, תשאל את השאילת מר אבי גרובר:

 4 אבל הוא מפריע לי.  מר ירון גדות:

 5 אתה מוסיף מעבר לשאילתא ולכן קפצו עליך.  מר אבי גרובר:

 6 בסדר. הוא לא יכול לקפוץ עלי,  מר ירון גדות:

 7 אתה יכול בבקשה לקרוא את השאילתא? מר אבי גרובר:

 8 כן.  מר ירון גדות:

 9 תודה. מר אבי גרובר:

 10א בראשות סיעה שיש לה אג'נדה שמעוררת אז כפי שאמרתי הוא נמצ מר אבי גרובר:

 11 הרבה אנטגוניזם וכל מיני תיאורים,

 12 זה לא בשאילתא.  מר דני לביא:

 13 זה גם לא בשאילתא.  מר אבי גרובר:

 14 עוד פעם לא בשאילתא.  מר דני לביא:

 15 אל תפריע לי.  מר ירון גדות:

 16 יש חוק, תשאל אותו. מר דני לביא:

 17 ריא, החוק הוא שאני מק  מר ירון גדות:

 18 תשאל אותו, יש פה יועמ"ש. מר דני לביא:

 19 אבל זה לא, מאיפה אתה מקריא את זה? בת שבע אלקובי:’ גב

 20 מאיפה אתה מקריא את זה? מר דני לביא:

 21 אני מרחיב ומסביר מה שאני רוצה לעשות,   מר ירון גדות:

 22 אבל אתה לא מקריא את זה. בת שבע אלקובי:’ גב

 23 אתה לא יכול. מר דני לביא:

 24 תשאל את מיכה אם אני יכול.   ר ירון גדות:מ

 25 תשאל אותו אתה. מר דני לביא:

 26אתה יכול בבקשה לקרוא את השאילתא בבקשה? אתב אמת לעשות  מר אבי גרובר:

 27 עכשיו כאילו נאום, 

 28 אבל הוא מפריע לי כל הזמן.   מר ירון גדות:
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 1 יו?אתה עושה נאום מהמקום או שמקריא את השאילתא עכש מר אבי גרובר:

 2 לא, אין קשר.   מר ירון גדות:

 3 אז בבקשה תקריא את השאילתא. מר אבי גרובר:

 4 אני מקריא אבל מפריעים לי.  מר ירון גדות:

 5 אתה לא מקריא. בת שבע אלקובי:’ גב

 6 אני מקריא מה שאני רוצה להקריא בשאילתא.   מר ירון גדות:

 7 . זה לא מופיע בשאילתא. זה לא מופיע בשאילתא מר דני לביא:

 8 זה לא משנה אם זה מופיע,  מר ירון גדות:

 9 אוקי. אז תגיד שזה לא מופיע בשאילתא והחלטת עכשיו,  מר דני לביא:

 10 )מדברים ביחד(

 11אני ממשיך. טוב. אני לא שייך למשרד עורכי דין בר ועמותת לביא או   מר ירון גדות:

 12ת לגרעין התורני, אבל אני בעד מינהל תקין ולמרות שלא נעים לי לדע

 13שחבר מועצה, לא כל שכן ראש סיעה ובטח לא יו"ר ועדת תכנון ובניה, 

 14 ירשה לעצמו חריגות בניה אני כן בעד מינהל תקין, 

 15 יו"ר ועדת תכנון ובניה זה אני.  מר אבי גרובר:

 16יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה שזה צחי שריב ירשה לעצמו חריגות   מר ירון גדות:

 17ין וניקיון ציבורי, ושריב הוכיח לי במקרים בניה, אני כן בעד מינהל תק

 18רבים בשנה האחרונה שהוא מכופף את החוקים ואמות המוסר ככל שזה 

 19קשור בו, לדוגמא הוא קיבל חדר פרטי בעירייה למרות חוות דעת 

 20שאוסרת זאת, שאומרת שזאת אפליה. הוא מונע את קיום החוק לגבי 

 21ים את החדר שהוגדר חדר סיעות כבר שנה וכשהתבקש לשחרר למספר ימ

 22 כחדר סיעות ע"י היועץ המשפטי אמר אל תכנסו לי לשערות,

 23 מה זה שייך לשאילתא? בת שבע אלקובי:’ גב

 24 תקשיב, אני לא אתן לך,  מר אבי גרובר:

 25 )מדברים ביחד(

 26 ירון, ירון, ירון, אני לא אתן לך. ירון, אני לא אתן לך.  מר אבי גרובר:

 27 )מדברים ביחד(

 28 אני לא אתן לך לעשות,  מר אבי גרובר:
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 1 מה זה קשור לשאילתא? בת שבע אלקובי:’ גב

 2 אני לא אתן לך לעשות את ההצגה הזאת. אני לא אתן לך.  מר אבי גרובר:

 3 מה זה קשור לצחי? מה, הוא ראש העיר? בת שבע אלקובי:’ גב

 4 אני לא אתן לך. אני מבקש שתפסיק לשאול. אני מבקש שתפסיק לשאול.  מר אבי גרובר:

 5אוקי. אז אני אדלג, אני אעבור רק למה שזה בגלל שאתה לא נותן לי   מר ירון גדות:

 6 להמשיך לקרוא.

 7 )א( שאתה מצטט אותו, 36נכון. אני אקרא לך מתוך סעיף  מר אבי גרובר:

 8 אין בעיה. לפני כחודש פורסמה,   מר ירון גדות:

 9 היא תנוסח בקצרה ובצורת שאלה.  מר אבי גרובר:

 10 אין בעיה.  ת:מר ירון גדו

 11 מה שאתה עושה עכשיו זה לא בקצרה ולא בצורת שאלה. מר אבי גרובר:

 12טוב. אני ממשיך מה שכתוב, מה שהקראתי, מה ששלחתי. לפני כחודש   מר ירון גדות:

 13פורסמה בקבוצת פייסבוק רמת השרון עם תושבים למען תושבים 

 14 דה.הקלטה של הדברים ובה נשמע סלבה, ובה נשמע מה שנאמר בווע

 15אני מצטט: "יש לו חריגות בניה, יש לו צו הפסקת עבודה, יש לנו תיק  

 16פיקוח פתוח, יש שם גדר בנויה בלי רישיון, ההיתר לא יצא לחניה והיא 

 17". זה אמר סלבה 2010-קיימת עד היום והועדה סירבה לך, הכול קרה ב

 18 בוטנר. זה הקלטה שיצאה משמה והגיעה לציבור.

 19מכתב  5.5.2020-ייה מיכה בלום העביר בהיועץ המשפטי של העיר 

 20לפרקליטות לביצוע בדיקה משפטית של תקינות כהונתו של שריב כיו"ר 

 21הועדה לאור ההאשמות ובו כתב, מיכה כתב: "בהתאם לכך הועבר 

 22החומר בעניינו של ד"ר צחי שריב למחלקה. טרם התקבל מענה רשמי". 

 23 טית אלא ציבורית".ובהמשך הוא כתב "בשלב זה אין מדובר בסוגיה משפ

 24 ואלו השאלות שלי ראש העיר: 

  25 

 26. האם נפתחו תיקי פיקוח לצחי שריב והוצא למקום צו הפסקת עבודה כפי שנאמר 1

 27ע"י המנהל על הפיקוח? האם המצב היום הוא שיש לו חריגות 

 28בניה שלא תוקנו? האם הגדר מותקנת בבית עפ"י הרשאה? האם 



 04-8666313חברת איגמי, 

 7.6.2020ישיבת  מליאה  מן  המניין  מיום  מ 17פרטיכל מס' 

 

 11 

 1 החניה בהיתר?

 2ומתי  2019בעניינו של שריב לפרקליטות בשנת  . מתי הועבר החומר2 

 3 צפויה תשובה? 

 4 את מי אתה שואל? את צחי או, דברת וייזר:’ גב

 5 אני שואל את אבי,   מר ירון גדות:

 6 הוא שואל אותי אבל צחי,  מר אבי גרובר:

 7 או את המהנדסת.   מר ירון גדות:

 8 צחי ביקש לענות. מר אבי גרובר:

 9לצחי. לא נותנים, הבן אדם לא מעיד על עצמו אמרו חז"ל. בן לא, זה לא   מר ירון גדות:

 10 אדם לא מעיד על עצמו. 

 11ראש העירייה או חבר הממונה על העניין שלגביו נשאלה השאלה. אני נותן  מר אבי גרובר:

 12 לו לענות. 

 13לא, לא, לא, לא. צחי הוא בעל עניין, הוא לא יכול לענות על זה. אני מבקש   מר ירון גדות:

 14 רשמית מהעירייה, או ממך או מהמהנדסת. תשובה

 15 בבקשה צחי.  מר אבי גרובר:

 16 תשובה מצחי זה לא עוזר לי,   מר ירון גדות:

 17 אבל למה, מה אכפת לך, דברת וייזר:’ גב

 18 גם לציבור לא עוזר.  מר ירון גדות:

 19 למה אתה לא רוצה שהוא, דברת וייזר:’ גב

 20 אז תן לו לנהל אותה.  אבל ירון, אבי מנהל את הישיבה, מר גיא קלנר:

 21 אני אומר שאני שאלתי את השאילתא למישהו שמוסמך.   מר ירון גדות:

 22אבל ירון, אתה יודע משהו? זה לא פייר מה שאתה עושה כי אולי באמת,  דברת וייזר:’ גב

 23 אתה כל הזמן ביקשת שהוא יענה, 

 24 אבל אם הוא יגיד שיש לו או אין לו חריגות,   מר ירון גדות:

 25אז שהוא יענה. אם אתה טוען שיש פה איזה עננה על כל חברי מועצה והוא  רת וייזר:דב’ גב

 26 הנשוא של הנושא הזה, 

 27 ברור שהוא צריך לענות, זה ברור. מה אתה מתווכח?  מר יעקב קורצקי:

 28 )מדברים ביחד(
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 1 חבר'ה שנייה, אין פה עכשיו דיון. יש פה שאילתא, צחי יענה ונתקדם.  מר אבי גרובר:

 2 ים ביחד()מדבר

 3 צחי ביקש לענות, צחי עונה. זכותי לתת לו את זכות הדיבור. בבקשה צחי.   מר אבי גרובר:

 4 ירון די, הוא נתן לו.   מר גיא קלנר:

 5 אבל התשובה שלו לא רלוונטית.   מר ירון גדות:

 6 מבחינתך, אבל אתה לא מנהל את הישיבה. מר גיא קלנר:

 7 מבחינת הציבור.   מר ירון גדות:

 8 אתה חבר בישיבה, לא מנהל אותה.  א קלנר:מר גי

 9 כמה זמן יש לשאילתא בסדר יום עפ"י חוק?  ר צחי שריב:”ד

 10 דקות או משהו כזה. 5בעיקרון חבר מועצה על כל נושא יכול לדבר  :מר אבי גרובר

 11 דקות.  10 :ד מיכה בלום”עו

 12שלו. מאז  את הנושא שעלה כאן צריך לראות בהקשר רחב ובהקשר הנכון ר צחי שריב:”ד

 13שהתחלתי את תפקידי כיו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה ומחזיק תיק 

 14ההנדסה עולה נושא הפיקוח על הבניה והקשר שלו לאכיפה העירונית שוב 

 15 ושוב. 

 16הנושא הזה עולה כחוט השני בדיוני ועדת המשנה וגם כל מי שמסתובב  

 17ום הזה. בעיר, ברחובות יכול לראות שיש ברמת השרון בעיה רצינית בתח

 18רק כדוגמא צורמת אחת אפשר להביא את המזנונים בצומת המחנות. 

 19בגלל החשיבות האסטרטגית של הצומת לעתידה הכלכלי של העיר 

 20מהרחבת הדרך מפה לאזור הסינמה סיטי לא נוכל לפתח את אזור 

 21התעסוקה והמזנונים שהוקמו שם ללא היתר מפריעים להרחבת הדרך 

 22 ויוצרים מפגע תנועתי. 

 23קשתי התקיים דיון בנושא הזה במליאת ועדת התכנון והבניה לפני לב 

 24יותר משנה ובה פירט ראש מחלקת הפיקוח סלבה את הפעולות שהוא 

 25 עשה בנדון ומה שהוא עוד צריך לעשות. 

 26לידיעתכם, נכון ליום חמישי האחרון, יותר משנה מאז שהתקיים הדיון  

 27ראשון ושנים אחרי הזה בוועדה, ושנים רבות אחרי שהוקם המזנון ה

 28שנפתח תיק הפיקוח, עדיין לא הועבר התיק לתביעה העירונית ושום 
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 1 טיפול ברמה המשפטית לא החל. 

 2יש ברמת השרון אלפי תיקים במצב הזה, תיקים שנפתחו לפני שנים  

 3שהחקירה בהם לכאורה נמשכת,  אבל לא מועברים לתביעה וגם לא 

 4רובם גם לא מופיעים  נסגרים, פשוט ממתינים שיקרה איתם משהו.

 5במערכת הממוחשבת שהוכנסה לאחרונה במינהל ההנדסה ולא נכנסים 

 6לדו"חות שמועברים למחלקת האכיפה הארצית אחת לשנה. זה מצב 

 7 בלתי נסבל שלא נעלם מעיני חברי הועדה ועולה אצלנו שוב ושוב.

 8קיימתי ישיבת הכנה עם עירית, מהנדסת העיר, לקראת  2019ליוני  3-ב 

 9בת הועדה שאמורה הייתה להתקיים שבועיים לאחר מכן. באותה ישי

 10ישיבת הכנה שבה אנחנו עוברים על סדר היום למדתי לראשונה על בנין 

 11ונבנה בחריגות מהיתר שלא  38, בנין בעיר שעבר תמא/4שנקרא רמב"ם 

 12 העליתי בדעתי שמישהו יכול להעיז לעשות. 

 13העיר לעיני כל בכאלו חריגות  לא הצלחתי להבין איך בנין כזה נבנה במרכז 

 14בניה והפיקוח לא עוצר אותו. אז עירית ואני הזמנו את סלבה למשרד של 

 15עירית כדי לשמוע מה הוא אומר בנושא. שאלתי כמה שאלות וסלבה 

 16במקום לענות נעמד, שאל אותי היכן אתה גר, צחי? ויצא. עוד באותו יום 

 17נימית, הכין דו"ח נסע לבית של אשתי ושלי לכאורה בשל תלונה אנו

 18 פיקוח, בלי לדפוק בדלת או ליידע את תושבי הבית והגיש אותו לתובע. 

 19באותו יום נסגר כל המעגל של תלונה אנונימית, דו"ח פיקוח והגשה  

 20לתביעה. על עבירות בניה אחרות שנים רבות. זאת הייתה התחלה של 

 21מביצוע מסכת איומים והתנכלויות שאני חווה מאז שמנסה להרתיע אותי 

 22השליחות הציבורית שלקחתי על עצמי שחלק ממנה ראה מי שנכנס לפה 

 23 היום בחוץ. 

 24וסלבה  4שבועיים לאחר מכן בישיבת הועדה כשהגיע הנושא של רמב"ם  

 25נשאל את אותן שאלות ע"י חברי הועדה, הוא התחיל לספר דווקא על 

 26הבית של אשתי ושלי. הוא ידע היטב שלדברים אין משקל ואף ציין 

 27בפרוטוקול וזה נשמע בהקלטה, ואת זה לא הזכרת, שמדובר בזוטות. 

 28אבל הייתה לו כנראה סיבה למה הוא העלה את זה בוועדה במהלך הדיון 
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 1? זה נושא שלא 4. למה הוא העלה את זה לדיון על רמב"ם 4על רמב"ם 

 2 נבדק עד היום.

 3 אומר? זה זוטות? אבל זה קיים אבל זה זוטות זה מה שאתה  מר ירון גדות:

 4תיקי הפיקוח של תושבים הם חסויים. מחוץ למחלקת הפיקוח יש  ר צחי שריב:”ד

 5בודדים שיש להם גישה לתיקים האלה. לי למשל כיו"ר ועדת המשנה 

 6ומחזיק תיק ההנדסה אין שום גישה לתיקי פיקוח של תושבים, וטוב 

 7 שכך. 

 8 הופיע ברשת, כל 4התיק שלי לעומת זאת לאחר הסיפור עם רמב"ם  

 9המסמכים נמצאים בפייסבוק. מי צילם והפיץ ממנו מסמכים? למה? גם 

 10 זה לא נראה שבעירייה זה מעניין מישהו. 

 11אז מבחינתי כל האיומים האלה, המכתבים האנונימיים, הסרטונים,  

 12הפוסטרים רק מוכיחים לי שאני בדרך הנכונה ושהועדה ואני מטפלים 

 13 שיך. בנקודות החשובות והכואבות בעיר, וככה נמ

 14 אתה מסכים שעירית תענה?   מר ירון גדות:

 15 אלה התשובות, ירון. מר רמי ברלב:

 16 אתה מסכים שעירית תענה?  מר ירון גדות:

 17 ביקשת לא להפריע לך, למה אתה מפריע לו? מר רמי ברלב:

 18 אבל הפריעו לי, גם כשביקשתי.   מר ירון גדות:

 19 ירון, תהיה הוגן. מר רמי ברלב:

 20 פריעו לי גם כשביקשתי.ה  מר ירון גדות:

 21 ביקשת לא להפריע לך, אל תפריע לו. מר רמי ברלב:

 22 אני שואל אם,  מר ירון גדות:

 23 אל תשאל. למה? דני התערב אתה גם התפרצת. תן לבן אדם להשלים. מר רמי ברלב:

 24את התשובות לשאלות ששאל ירון גם אני אשמח לשמוע ממקור מוסמך  ר צחי שריב:”ד

 25מעולם לא פנה אלי איש ולא אמר לי שיש לי משהו, בעירייה. עד היום 

 26איזושהי בעיה בבית או מה צריך לעשות. ולכן גם אני סקרן לדעת מה 

 27 מצבי. זהו. 

 28 לא הבנתי.  :דברת וייזר’ גב
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 1 אז אתה מצטרף לשאילתא? ד עידן למדן:”עו

 2 כן.  ר צחי שריב:”ד

 3 ה. לא הבנתי. נו, אז שעירית תענה. נו מה, אני לא מבינ :דברת וייזר’ גב

 4אני רק מזכיר שהייתה גם שאלה שנייה מתי הועבר החומר לפרקליטות   מר ירון גדות:

 5 ולא קיבלתי על זה תשובה.

 6אני חושב שמה שעשית לא היה הוגן עכשיו. ממש לא הוגן מה שעשית  מר אבי גרובר:

 7 עכשיו.

 8 כל מה שנעשה בהקשר הזה עד עכשיו היה הוגן? ר צחי שריב:”ד

 9אני חושב שמה שעשית בהקשר הזה היה ממש לא הוגן ואני מעדיף כרגע  רובר:מר אבי ג

 10 לא לפתוח את זה פה, אבל מה שעשית כרגע היה ממש לא הוגן,

 11 לא הבנתי כלום. :דברת וייזר’ גב

 12 ואני אעבור הלאה. מר אבי גרובר:

 13 ,4היה דיון על רמב"ם  מר יעקב קורצקי:

 14 )מדברים ביחד(

 15 אלת המשך. יש לי ש  מר ירון גדות:

 16 אבל אתה מעיף את כל התיק על הנדסה? :מר אבי גרובר

 17שהם עשו חריגות בניה, ששמה סלבה הסביר  4כן. היה דיון על רמב"ם  מר יעקב קורצקי:

 18איך מתנהל כל התיקים של, ואז הוא נתן דוגמא לצחי ואמר לו יש תיקים 

 19ל כך בעבר שדנו עליהם ושהגשתי אותם למהנדסת ואז אם לא היה בהם כ

 20 חומר ובשר אז, 

 21 לא למהנדסת.  בת שבע אלקובי:’ גב

 22 לא הבנת בכלל את מה שאמרתי או שאתה לא רוצה להבין.  ר צחי שריב:”ד

 23 אל תכנס לזה. עזוב. אל תכנס. עזוב, עזוב.  מר אבי גרובר:

 24 )מדברים ביחד(

 25 נעשה פה מעשה לא יפה,  מר אבי גרובר:

 26 ,למה? היה שמה עבירות מר יעקב קורצקי:

 27 יעקב, אני מבקש לעבור הלאה.  מר אבי גרובר:

 28 )מדברים ביחד(
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 1 לא, עזבי את הרשת החברתית. מה, הוא לא יודע מה יש לו בבית?  מר ירון גדות:

 2 סליחה, אבל איך מסמכים חסויים, בת שבע אלקובי:’ גב

 3 באצ'י, מה זה קשור עכשיו,  מר יעקב קורצקי:

 4 )מדברים ביחד(

 5השטויות האלה? שאלו שאלה פשוטה יש לך או אין לך, זה הכול.  מה זה מר יעקב קורצקי:

 6. רגע, רגע באצ'י, בואי נכנס רגע רגוע, הכול 4לא שאלו אותו על רמב"ם 

 7בסדר. סך הכול שאלו יש לך בבית עבירות ככה וככה. יש או אין? יש לך 

 8או אין לך? זה הכול. אם יש לך, תסדיר אותן והכול טוב ועוברים. אין לך 

 9אין לך. זה הכול. הנה הסיירת מטכ"ל מגיע, הנה הריינג'ר. לא שאלתי  אז

 10אותך, רוני. כשאני אפנה אליך תענה. כשאני אפנה אליך, תענה רוני. יש 

 11שאלה שנשאלה מאדון ירון, צחי, זה הכול. זה שטויות, אני אומר שזה 

 12זוטות, זה באמת שטויות. גם ציין את זה סלבה, זה זוטות. גם לטעמי זה 

 13 שטויות. 

 14 אבל מה הבעיה לסדר את זה אם יש חריגות? :דברת וייזר’ גב

 15גם אם יש את מה שטוענים בזה, יש או אין? יש, תתקן. אין אז אין. זה  מר יעקב קורצקי:

 16 הכול. נגמר. זה הכול. 

 17עכשיו אם היה פה מי שמנהל את העירייה הזאת כמו שצריך אז היו כבר   מר רוני בלקין:

 18 מזמן,

 19מנהל את העירייה הזאת מצוין הבן אדם שיושב פה, מעולה. באיזונים,  קורצקי: מר יעקב

 20 הכול יפה מאוד. 

 21 רוני, הנושא בורר. הוא יתברר, הוא מבורר, העובדות ידועות לכולם.   מר אבי גרובר:

 22 הכול תחת אפילה.   מר רוני בלקין:

 23 אין שום אפילה. מר אבי גרובר:

 24 ה לא רוצה לענות פה, אתה לא רוצה לענות שם.הכול חריג. את  מר רוני בלקין:

 25 העובדות ברורות וידועות למי שצריכות להיות ברורות.  מר אבי גרובר:

 26 אז תסגור את העניין הזה. שיצא.  מר רוני בלקין:

 27 זה הכול, רוני. זה סתם שטויות. רוני, אני איתך, רוני.  מר יעקב קורצקי:

 28 ציע?איך תסגור? מה אתה מ :דברת וייזר’ גב
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 1תיקים שתקועים בפרקליטות, יפנה כב' יו"ר הועדה המקומית  2,600אם יש   מר רוני בלקין:

 2שהוא ראש העיר, יסביר שלענין הזה יש משמעות ציבורית כי הוא מינה 

 3 את צחי, 

 4 נכון, יש פה עניין ציבורי. נכון. אתה צודק. :דברת וייזר’ גב

 5שימה כמו שסלבה מתאר, אלא יעלה לראש ולכן שזה לא ירד לתחתית הר  מר רוני בלקין:

 6הרשימה כדי לנקות את העניין הזה ולא שיישאר כל פעם שצחי אם 

 7 מישהו רוצה לתקוע לו משהו, יתקע את הדבר הזה.

 8 )מדברים ביחד(

 9צחי, אני יושב לידך, כבר כמה שנים אנחנו יושבים בוועדה? לפרוטוקול,  מר יעקב קורצקי:

 10-עדה והועדה הזאת ממש, אני אומר לכם בצחי עושה עבודה מצוינת בוו

 11 אחוז הכול בסדר גמור.  90

 12 אני יושב קצת יותר רחוק,  מר רוני בלקין:

 13וגם אתה, חברים, אנחנו עושים את זה בצורה באמת אני חושב יעילה  מר יעקב קורצקי:

 14וטובה. סך הכול יש פה שאלה פשוטה, זה הכול, לא צריך לעשות מזה 

 15משהו צריך לתקן את זה ובואו נתקדם. אין משהו,  פמפומים. אם יש איזה

 16תגיד אין לי שום עבירה, לא שמעתי על שום עבירה וזה הכול. זה סתם 

 17 שטויות.  

 18 אפשר בבקשה להתקדם? מר אבי גרובר:

 19 רגע.  מר ירון גדות:

 20 תודה רבה. מר אבי גרובר:

 21מתי החומר שאלתי שאלת המשך לשאילתא למרות שלא קיבלתי תשובה   מר ירון גדות:

 22 הועבר לפרקליטות,

 23 מיכה אמר.   מר רוני בלקין:

 24 מתי?  מר ירון גדות:

 25 הוא אמר לך בתשובה. מר אבי גרובר:

 26 . 23.6.19-הוא אמר ב  :עו"ד מיכה בלום

 27תגיד, תמיד זה ככה אם חברי מועצה יש להם משהו מעבירים  דברת וייזר:’ גב

 28 לפרקליטות? זה הנוהג? 
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 1 חוזר מנכ"ל בעניין.  כן. יש ד מיכה בלום:”עו

 2 כי מאז עד הסרטון,   מר ירון גדות:

 3 כי אם ראש העיר יחקור את חברי המועצה,  מר אבי גרובר:

 4 לא, זה קטע מטורף. דברת וייזר:’ גב

 5 אז יכול להיות לו מוטיבציה לחקור חברים מסוימים ולא לחקור אחרים.  מר אבי גרובר:

 6 נכון. ד מיכה בלום:”עו

 7די לא להעמיד את ראש העיר במצב שכאילו הוא שהוא עובד מול חברי כ מר אבי גרובר:

 8מועצה ומן הסתם יש כאלה שהוא יותר ישמח כביכול, לא יודע המילה 

 9 לפגוע היא מילה קשה אבל, ואחרים שאולי יש לו פחות אינטרס, 

 10 שיקולים פוליטיים.  ד מיכה בלום:”עו

 11וציאו את הסמכות הזאת מראש העיר, כדי לא לערב שיקולים פוליטיים ה מר אבי גרובר:

 12מאגף הנדסה והעבירו אותה לפרקליטות. רק הפרקליטות מוסמכת לבוא 

 13 לדון ולהחליט את ההחלטות שלה.

 14אבל אפשר לפנות לפרקליטות ולהגיד יש פה איזשהו עניין ספציפי, עושה  ד עידן למדן:”עו

 15  הרבה רעש, בואו תחליטו. מה שיחליטו יחליטו וזה יהיה נכון.

 16עידן, יותר פשוט מזה לסדר? אם אתה היית הולך לסדר את מה שיש לי  מר רביד פלד:

 17 בבית, גומר עניין. משתיק את כל העולם. 

 18 תן לי לסיים.   :עידן למדןמר 

 19 אתה לא צריך לענות. מה אתה, מר אבי גרובר:

 20שב אני לא, שנינו יודעים שיש לו, מה אתה, אין לו כלום, למה מה הוא חו מר רביד פלד:

 21? תגיד לי אותי אתה עושה זה, אני יודע מה יש לו ומה אין לו? 12ילד בן 

 22 יודעים בדיוק מה, יושב פה אחד בחדר שלא יודע מה יש. אז מה? אז מה? 

 23 איך אתה יודע מה יש,  ר צחי שריב:”ד

 24 יודע הכול. יודעים הכול. מר רביד פלד:

 25 אני לא יודע.  ד עידן למדן:”עו

 26 גם אני לא יודעת. בוא תגיד. דברת וייזר:’ גב

 27כולם יודעים. מה שאתם רוצים אתם יודעים דרך הפייסבוק. ידענו מנחת  מר רביד פלד:

 28מסוקים כי רוני העלה בפייסבוק, סתם דוגמא, או לא יודע איפה. או לא 
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 1מנחת, אתה יודע מה? כל דבר אחר. היום בפייסבוק אתם יודעים, לפני 

 2 ולה פוסט. שאני יוצא פה מהישיבה כבר ע

 3 , 23-כרגע יש פה עניין שיש פניה, שמעתי, שמענו עכשיו כולנו מה ד עידן למדן:”עו

 4 חבר'ה, זה ישיבת מליאה, זה לא בית משפט עכשיו. זה לא בית משפט.  מר אבי גרובר:

 5 )מדברים ביחד(

 6 הוא קיבל צו הפסקה, הוא חתום על זה.  מה לא? מר רביד פלד:

 7 על זה?אני חתום  ר צחי שריב:”ד

 8 זה מה שרואים בניירות בפייסבוק.  מר רביד פלד:

 9 רביד, אני מציע לך להיזהר במה שאתה אומר. ר צחי שריב:”ד

 10 זה מה שרשום.  מר רביד פלד:

 11 )מדברים ביחד(

 12 ירון, אתה יכול בבקשה את שאלת ההמשך? מר אבי גרובר:

 13 )מדברים ביחד(

 14 צעה לסדר.חבר'ה, זה לא הצעה לסדר. זה לא ה מר אבי גרובר:

 15 )מדברים ביחד(

 16 ירון בבקשה, רצית שאלת המשך.  מר אבי גרובר:

 17כן, שאלת המשך. למרות שעוד פעם אני אומר שהיה יותר הגיוני שלא   מר ירון גדות:

 18הנשוא יענה על השאילתא אלא גורם מקצועי בעירייה, בשביל זה הפניתי 

 19אם הוא גנב אותה לראש העיר או לגורם מקצועי. לא שואלים את החתול 

 20את השמנת ולא שואלים את ביבי אם הוא אשם או לא אשם כי התשובה 

 21 היא ידועה.

 22אז אני שואל שאלת המשך. לאור העובדה שמהפרקליטות, הדברים  

 23יושבים בפרקליטות ולא קיבלנו תשובה מוחלטת מהפרקליטות, גם לא 

 24מהעירייה, האם לדעתה ראש העיר לא ראוי שהוא ישהה את עצמו עד 

 25 ום הטיפול בדבר הזה ויקח את תיק החינוך במקום זה. סי

 26 )מדברים ביחד(

 27 יש מחזיקת תיק חינוך מעולה והיא תמשיך להחזיק בתיק החינוך.  מר אבי גרובר:

 28 אבל האג'נדה שלך זה חינוך. מה לעשות?  מר ירון גדות:
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 1שובה כרגע אין לי בסיס, עוד אין תשובה מהפרקליטות ולכן כשתהיה ת מר אבי גרובר:

 2 מהפרקליטות אז אני אפעל בהתאם לתשובה מהפרקליטות.

 3 ועד אז לא צריך,  מר ירון גדות:

 4על סמך הדיבורים הבן אדם צריך לבוא ולקבל את ההחלטות בשביל  מר אבי גרובר:

 5 עצמו האם הוא חושב שזה ראוי או לא ראוי. 

 6 לא, לא, לא. המועצה צריכה לקבל,   מר ירון גדות:

 7 לא, זה לא המועצה.  מר אבי גרובר:

 8 אנחנו לא בית משפט. ד מיכה בלום:”עו

 9 אנחנו לא בית משפט וזה קטע שאתם מתבלבלים פה כולם אולי קצת.  מר אבי גרובר:

 10 

 11 הצעה לשוויון בהקצאת גנים ממלכתיים – 26.1.2020. הצעה לסדר של ירון גדות מיום 4

 12 

 13 הקצאת גנים. הצעה לסדר, ירון, הצעה לשוויון 4סעיף  מר אבי גרובר:

 14 עברנו? זהו?  מר ירון גדות:

 15 עברנו. שאלת שאלת המשך, קיבלת תשובה.  מר אבי גרובר:

 16, יום 29.8.19אוקי. הצעה לשוויון בהקצאת גנים ממלכתיים. בתאריך   מר ירון גדות:

 17חמישי בערב התקיימה ישיבת מועצה בהקשר לפתיחת גן ממלכתי חב"ד 

 18פתח ביום ראשון שאחרי הישיבה, לראשונה בעיר. הגן עתיד היה להי

 19מועד שבגללו הצהיר ראש העיר שגם אם ההחלטה תהיה למנוע את 

 20פתיחת הגן הוא לא יקיים אותה. אני החלטתי שבצדק, אני חושב שעדיין 

 21 זה בצדק.

 22במהלך ישיבה סוערת ומבישה עלו, ואני משבח אותך, אבי. במהלך ישיבה  

 23 סוערת ומבישה עלו שני טיעונים בלבד, 

 24לא לסבן אותי. תגידו יש, אין, אבל תעצרו פה ולא לסבן אותי. זה יותר  מר רביד פלד:

 25 מעצבן אותי שמסבנים.

 26 אתה לא מבין שכל העניין פה זה סבון אחד גדול? אתה לא מבין את זה? מר דני לביא:

 27זה מה שעכשיו אני מבין. נכון. תיכף נגיע להצעות שאתה תראה באמת  מר רביד פלד:

 28 ון. מה זה סב
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 1 בבקשה ירון, תמשיך.  מר אבי גרובר:

 2אני יכול להמשיך, חבר'ה? אני בזכות דיבור עכשיו. במהלך ישיבה סוערת   מר ירון גדות:

 3 ומבישה,

 4 דקות. 4יש לך עוד  מר אבי גרובר:

 5עלו שני טיעונים בלבד באשר לאי פתיחת הגן: אחת, שחברי המועצה   מר ירון גדות:

 6אנטישמיות. זה מה שהצד הזה אמר. ושנית שהעלו את ההצעה מונעים מ

 7שהסיבה לאי פתיחת הגן היא מוצדקת משיקולי אי שוויון כלפי 

 8האוכלוסייה החילונית. זה מה שהצד השני אמר. לא הייתה הסכמה על 

 9 הנתונים, כאשר ראש העיר טען שמגישי ההצעה הם שקרנים. זה מוקלט.

 10תונים, קיבלתי את בשנת הלימודים הנוכחית הנתונים, עברתי על הנ 

 11הנתונים אחרי זה ואני אומר בשנת הלימודים הנוכחית בהפחתת נתוני 

 12גנים  55-ילדים ב 1,646החינוך המיוחד, הנתונים הם כדלקמן: 

 13ילדים  158. 30-, קרוב ל29.93ממלכתיים חילוניים, זה מביא לממוצע של 

 14א עצום, ילדים. ההפרש הו 22. ואחריו 26.33גנים דתיים, ממוצע של  6-ב

 15אחוז  36אחוז ויותר בגנים חילוניים לעומת גנים דתיים.  14ההפרש הוא 

 16 . 22לעומת  29.9צפיפות יותר בגנים חילוניים לעומת גן חב"ד. 

 17במידה וגן חב"ד לא היה נפתח ובמקומו היה מוחלף גן חילוני היו לוקחים  

 18ילדים  אחוז יותר 5את הגן הזה סוגרים, שמים בו גן חילוני ההפרש היה 

 19אחוז זה הפרש לגיטימי לדעתי.  5ממוצע בגנים דתיים מגנים חילוניים, 

 20 14במידה וגן חב"ד פשוט היה גן ממלכתי דתי רגיל אז ההפרש היה עדיין 

 21 אחוז יותר צפיפות בגנים החילוניים לעומת הדתיים. 

 22אני קיבלתי את הנתונים גם לשנה הבאה אבל מה שאני מבקש זה ככה,  

 23תתבקש אם כן להחליט כדלקמן: מועצת העיר תנחה את מועצת העיר 

 24אגף החינוך, תנחה, לשאוף לשוויון ככל האפשר והקטנה משמעותית של 

 25הפערים בשנה הקרובה. זו החלטה הצהרתית בלבד והיא אפשרית לקבל 

 26 אותה.

 27ב. מועצת העיר תחליט שלא יתבצעו שיבוצים לגנים בצורה מפלה בכמות  

 28הזרמים הממלכתיים. זאת יכולה להיות החלטה, אחוז בין  7-של יותר מ
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 1 הנחיה, 

 2 אחוז? 7למה דווקא  דברת וייזר:’ גב

 3אחוז אבל  5אחוז, האמת היא שאני חושב שיותר הגיוני  7אחוז כי  7  מר ירון גדות:

 4אחוז  7-אחוז בגלל ש 7רציתי לתת עוד אפשרות למשחק לאגף החינוך. 

 5ילד, ילד וחצי וכן הלאה, אמרתי  ילדים. כדי שזה לא יהיה חצי 2זה  30-מ

 6 אחוז. 5-אחוז. אני חושב שצריך לתקן את זה, הנה אני מתקן את זה ל 7

 7 ממש לא. דברת וייזר:’ גב

 8 מה?  מר ירון גדות:

 9 ממש לא.  דברת וייזר:’ גב

 10 מה את אומרת מה אני,  מר ירון גדות:

 11 אתה לא יכול לתקן. דברת וייזר:’ גב

 12 אבל לא משנה, אם זה קשה,אני יכול   מר ירון גדות:

 13 אחוז, תעשו באמצע, ממוצע תעשו.  6אחוזים. תעשו  6תעשו  מר יעקב קורצקי:

 14 אנחנו ניקח עשרות ילדים מהממלכתי ונעביר אותם לדתי כדי להשוות.  מר אבי גרובר:

 15 אני עוד לא סיימתי, יהיה דיון. אפשר להמשיך?   מר ירון גדות:

 16 כן. דברת וייזר:’ גב

 17אז אני אומר זאת החלטה שאני מבקש שמועצת העיר תחליט בה, תחליט   גדות:מר ירון 

 18לאגף החינוך. עם סיום, בגלל שאני מבין שיכול להיות מצב שאי אפשר 

 19לשחק עם המספרים ויש כל מיני החלטות ושיקולים שאולי לא מאפשרים 

 20 לעשות, 

 21 )מדברים ביחד(

 22 אני יכול להמשיך?   מר ירון גדות:

 23 אם אי אפשר? התחלת להגיד משהו אם אי אפשר. ר:מר אבי גרוב

 24אני אומר שההצעה הזאת, הסעיף הזה הוא לא הצהרתי, הוא החלטה,   מר ירון גדות:

 25אחוז אפליה לשום  7-הוא להנחות את אגף החינוך שלא לעשות יותר מ

 26צד. בגלל זה אני נותן לזה כוכבית וזה סעיף ג' כי אני יודע שלפעמים אין 

 27 ים. ברירה וחייב

 28בגלל זה אני אומר אם זה קרה ואתם טוענים, הוא טוען שאין לו אפשרות,  
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 1אחוז אז עם סיום הרישום לגנים  7-הוא חייב לעשות הפרש של יותר מ

 2ולפני שיבוץ סופי, במצב כזה תבוא לאישור המועצה עם ישיבה מהמנין 

 3ועם התכנסות מיוחדת תוכנית השיבוצים לגנים הממלכתיים בעיר שנדע 

 4 עיף ב' לא הצליחו לקיים אותו.ס

 5עכשיו לפני שאתם עונים ומקיימים את הדיון אני קיבלתי גם את הנתונים  

 6לשנה הבאה, בשבועיים האחרונים אחרי ישיבת המועצה הקודמת, ואני 

 7יכול להגיד שהיא בגדול בסדר. זאת אומרת אין שמה, על פניו לא נראית 

 8 י הם לא סופיים. שמה אפליה כמו שהייתה השנה, אבל מצד שנ

 9אם ההחלטה הזאת תעבור ואלו המספרים הסופיים אז בעצם הכול  

 10תקין, לא צריך שום דבר לעשות חוץ מלהחליט החלטה ואגף החינוך 

 11 בשנה הקרובה בעצם לא יצליח לעשות שום דבר. 

 12אבל בכל זאת אחרי שקיבלתי את הנתונים נדלקו לי כמה נורות אדומות  

 13ילדים עדיין לא נרשמו וזה יכול לשנות  380-אחד ככשעברתי על הנתונים. 

 14 את כל התמונה. 

 15אחוז בכמות  14שתיים, יש ירידה בכמות הילדים החילוניים ויש עליה של  

 16הילדים הדתיים שנרשמו לשנה הבאה. וזה אולי מראה לאן העיר הזאת 

 17 הולכת ותחשבו איך אתם עוצרים את זה. 

 18 ילדים,  20שלוש, בגן חב"ד נרשמו  

 19 אתה שומע מה שאתה אומר? מר אבי גרובר:

 20 מה זאת אומרת? הוצאה להורג. ועכשיו נחליט בהחלטה של המליאה,  מר יעקב קורצקי:

 21 תתחילו לעשות ילדים, חבר'ה.  דברת וייזר:’ גב

 22 מה זה, ירון?   נטע זיו:’ פרופ

 23 אחוז,  14אני אומר ששנה הבאה יש   מר ירון גדות:

 24 שמענו.  נטע זיו:’ פרופ

 25 זה נשמע לך הגיוני המשפט הזה שהוצאת? נשמע לך הגיוני?  מר גיא קלנר:

 26 איזה משפט לא הגיוני?  מר ירון גדות:

 27 במועצת עיר רמת השרון.  מר גיא קלנר:

 28 אתה מוקלט, אתה שם לב?  נטע זיו:’ פרופ
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 1 איזה משפט לא הגיוני?  מר ירון גדות:

 2 ה לעשות?שימו לב לאן זה הולך. מה אתה רוצ מר גיא קלנר:

 3לא, איך עוצרים, איך מונעים את זה. איך מונעים את זה הוא אמר, לא?  מר יעקב קורצקי:

 4 הוא אמר איך מונעים את זה. 

 5 מה? מה אנחנו צריכים לעשות? מר גיא קלנר:

 6 תעשה מה שאתה רוצה.  מר ירון גדות:

 7 איך מטפלים בזה,  מר יעקב קורצקי:

 8 במגיפה, במגיפה. מר אבי גרובר:

 9 איך מטפלים בזה, איך מונעים, איך אמרת? יעקב קורצקי:מר 

 10 איך מטפלים במגיפה. מר אבי גרובר:

 11 איך מטפלים בזה. מר יעקב קורצקי:

 12טרום חובה שאישרו להם לעשות  2ילדים.  20שלוש, בגן חב"ד נרשמו   מר ירון גדות:

 13 תלת שנתי וזה בעייתי. 

 14 וא תזדרז.ירון, כבר סיימת את הזמן שלך. ב מר גיא קלנר:

 15 זה אמיתי? זה אמיתי?  מר אבי גרובר:

 16ילדים שזה נורא מעט וזה  18זה בעייתי כי ללא הטרום טרום חובה זה   מר ירון גדות:

 17ממש לא שוויוני וזה ייצור בשנה הבאה שוב רצון להמשיך את אותו גן עם 

 18 הטענה שהם כבר בגן עם החברים שלהם. 

 19תענה לי ותסביר, אבל לך אבי, ודבר אחרון, אני מקווה באמת שדברת  

 20לראש העיר, אני לא רוצה שתענה לי כי אני לא מאמין למילה שיוצאת 

 21 הפה שלך אחרי שראיתי,

 22אתה חוצפן ואסור לתת לך זכות דיבור במליאה הזאת ואתה אנטישמי.  מר יעקב קורצקי:

 23עוד פעם אני אגיד לך את המילה הזאת ואסור שאתה תדבר במליאה 

 24מת השרון, אתה בושה לעיר רמת השרון. אתה בושה לעיר הזאת ובכלל בר

 25 רמת השרון. 

 26 זה שאתה אומר לי אנטישמי זה הסתה?  מר ירון גדות:

 27 אתה תאשים אותי בהסתה גם. מר יעקב קורצקי:

 28 אין בעיה.  מר ירון גדות:
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 1מה אתה מציע? שאנחנו נוציא את הילדים להורג? את המשפחות? מה  מר יעקב קורצקי:

 2 ה שנעשה?אתה רוצ

 3 אמרתי להוציא את הילדים להורג?   מר ירון גדות:

 4אז מה אתה מציע? איך נטפל בהם? איך מטפלים? מה, לרסס אותם? מה  מר יעקב קורצקי:

 5 , מה? TNTאתה רוצה שנעשה? 

 6 . 2הוא מת שמישהו יקפוץ עליו ואז ככה הוא יגיע לערוץ  מר אבי גרובר:

 7 מה יש לך, ירון?  מר יעקב קורצקי:

 8 זאת השאיפה שלו. מר אבי גרובר:

 9 אתה מגזים. אתה חוצה את כל הקווים.  מר יעקב קורצקי:

 10 אני מצביע על עובדה בשנה הבאה,  מר ירון גדות:

 11אתה גם מביא נתונים שקריים. אתה גם משקר. אתה גם משקר בנתונים  מר יעקב קורצקי:

 12 לחלוטין. עזוב שאתה משקר, אבל מה זה להגיד דברים כאלה?

 13 לא שיקרתי בנתונים. ר אבי גרובר:מ

 14 אתה מאשים את ראש העיר בשקרים וכל מילה שיוצאת מהפה שלך שקר. מר יעקב קורצקי:

 15 המניפולציה שעשית,  מר אבי גרובר:

 16אבי, אם אתה רוצה לדבר על נתונים וחישובים, תגיש בבקשה מסמך   מר ירון גדות:

 17אפשרות לבקש מידע רשמי של העירייה את הנתונים לפני הישיבה, תן 

 18חסר ואז אפשר לקיים דיון. אני לא קונה את הסיפורים מישיבה קודמת 

 19על סייעות ולא קונה את המניפולציות שלך מהישיבה של אוגוסט איך 

 20שלקחת את הרשימה ודילגת איפה שמתאים לך והקראת מה שמתאים 

 21לך כדי להגיד לכל החבורה הזאת שקרנים כשבעצם הם לא שיקרו. עכשיו 

 22 אפשר לענות או לקיים דיון. 

 23 גיא רצה להגיד משהו, דברת וייזר:’ גב

 24 מה גיא?  מר ירון גדות:

 25 כשאני אחשוב שאתה ראוי להתייחסות אני אתייחס.  מר אבי גרובר:

 26 אני לא רוצה את ההתייחסות ממך.   מר ירון גדות:

 27 כשאני אחשוב שאתה ראוי להתייחסות אני אתייחס אליך.  מר אבי גרובר:

 28 גיא ביקש לענות. גיא, אתה רוצה להגיד משהו? דברת וייזר:’ בג
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 1 אני רציתי להגיד משפט לפני שדברת מגיבה על נושא המספרים. מר גיא קלנר:

 2אני מתנצל על ההערה הזאת, היא לא מתאימה. אבל אלו המספרים ואלו   מר ירון גדות:

 3 הנתונים. 

 4ם. אחד, ההערה שלך הייתה לא בסדר. אני רוצה להגיד לך שני דברי מר גיא קלנר:

 5 במקום וטוב שלקחת אותה חזרה. 

 6 הוא לא מתכוון לזה ללקיחה שלו בחזרה.  מר אבי גרובר:

 7בסדר. לקחת אותה חזרה, לפחות זה. זה משפט אחד. משפט שני, ירון  מר גיא קלנר:

 8 תשמע,

 9 כן.  מר ירון גדות:

 10אני אומר שאני לא מאמין אתה מדבר על זה שאתה לא מאמין לאף אחד ו מר גיא קלנר:

 11לך. לא מאמין לך. לא מאמין שיש לך עניין אמיתי בנושא גני חב"ד, לא 

 12מאמין שיש לך עניין אמיתי באג'נדה הזאת. אני לא מאמין שזה באמת 

 13 מעניין אותך. 

 14אני רק מאמין שאתה רוצה לעשות סיבוב, אני רק מאמין שאתה רוצה  

 15תה רוצה להכניס איש ברעהו לעשות אש בחדר הזה, אני רק מאמין שא

 16כי כשהיתה הצבעה על נושא גן חב"ד אתה במו ידיך אפשרת ובוודאי 

 17ובוודאי אם מסתכלים שנתיים ושלוש קדימה כי הטענה של אוגוסט לא 

 18 רלוונטית לשנתיים קדימה, במו אצבעותיך אפשרת את ההקמה של הגן. 

 19-היית היד ה , אתה8 8כלומר אם זה באמת היה מעניין אותך כשהיה פה  

 20, בנונשלנטיות, בלי להתרגש, העברת את ההצבעה והקמת את הגן. אז 9

 21איך אתה מעיז לבוא לפה עכשיו לבקש נתונים, לחקור בסוגיה הזאת, 

 22להלבין את פני חבריך, לכתוב על זה בפייסבוק, זה פשוט בדיחה. מספיק 

 23ת. עם התיאטרון הזה. אמרתי לך את זה כבר פעם קודמת יש גבול. לפחו

 24 תכנס לסוגיות שאתה בקיא בהן, בזה הייתי סותם את הפה. 

 25הוא כל היום שולח ווצאפים לחצי רמת השרון תבואו, תבואו, יהיה  מר אבי גרובר:

 26 מעניין היום. אני הולך לעשות שריפה.

 27 על מה? על סוגיה שהוא במו ידיו,  מר גיא קלנר:

 28 יה מעניין. אני הולך לעשות פה שריפה, תבואו, יה מר אבי גרובר:
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 1 הכשיר אותה? מר גיא קלנר:

 2אתם תראו, מה שהיה בחב"ד זה כלום לעומת מה שיהיה פה היום בערב.  מר אבי גרובר:

 3 א שולח.וככה ווצאפים שה

 4 אתה יודע מה?   מר ירון גדות:

 5 אתם תבואו היום לישיבת, תראו מה יהיה שם. מר אבי גרובר:

 6 יד אתם מכפישים אותי בשקרים. חבר'ה, כשאין לכם מה להג  מר ירון גדות:

 7 לא, תענה על זה. תענה על זה. מר גיא קלנר:

 8 אתה רוצה שאני אקרא לך את ההודעות שאתה שלחת? מר אבי גרובר:

 9 )מדברים ביחד(

 10 אתה שקרן פתולוגי. זה הוכח פה בישיבות,  מר יעקב קורצקי:

 11 )מדברים ביחד(

 12 וכן להוכיח את זה. אתה שקרן פתולוגי, ירון, אני מ מר יעקב קורצקי:

 13 למה ישנתם,   מר ירון גדות:

 14אתם לא מבינים שאתם בונים אותו בכל הדבר הזה? אתם מרימים אותו.  מר אבי גרובר:

 15 אתם מרימים אותו. 

 16 )מדברים ביחד(

 17לא, אבל ירון, ירון, אבל אנחנו לקראת אוגוסט הקרוב, לא אוגוסט  מר גיא קלנר:

 18במו ידיך הקמת את הגן הזה. זאת  הקודם. עכשיו אתה חוזר לזה? אתה

 19 בדיחה עצובה. אני הייתי שותק בסוגיה הזאת. שותק.

 20 )מדברים ביחד(

 21 פשוט מקומם. פשוט.  מר גיא קלנר:

 22 חבר'ה, תנו לדברת לדבר. מר יעקב קורצקי:

 23 טוב. דברת וייזר:’ גב

 24 רגע, אני רוצה לדבר קצת כי הוא אמר שאני לא יכול לדבר.  מר אבי גרובר:

 25 אתה יכול לדבר אבל המספרים שלך לא מעניינים.   רון גדות:מר י

 26 בא לי לדבר קצת.  מר אבי גרובר:

 27 דבר אחרי דברת. מר יעקב קורצקי:

 28לא, לא, אני אדבר. בכוונה אני אדבר עכשיו. אני בכוונה אדבר עכשיו על  מר אבי גרובר:
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 1כל המניפולציות והשקרים שהיו. במהלך אותה ישיבה עלתה טענה, 

 2קי? עלתה טענה שבגנים של הדתיים יש מעט מאוד ילדים לעומת הגנים או

 3החילוניים נקרא להם, הממלכתיים. אני אמרתי את זה בישיבה וגם 

 4דברת אחרי זה מדברת על זה בישיבה שזה לא נכון, שאתם מביאים רק 

 5 חלק מהנתונים, אתם מציגים תמונה שהיא מעוותת. זה מה שאמרתי.

 6 לא אמרת, אתה   מר ירון גדות:

 7 אני עכשיו מדבר. מר אבי גרובר:

 8 אתה צעקת עליהם שקרנים.   מר ירון גדות:

 9אני עכשיו מדבר. עכשיו אני מדבר ואתה תיתן לי לדבר. תאמין לי היה לי  מר אבי גרובר:

 10קשה לשמוע אותך ואני ישבתי באמת כשאתה ממש הכפשת את האנשים 

 11 ן לי לגמור לדבר. פה, נתתי לך לדבר כמה שזה קשה לי ואתה תית

 12על הרצח, על האופן שבו אתם מתגוללים עלי ברשתות, הגיע הזמן שגם  

 13אנשים ישמעו את האמת, לא רק את הסיפורים שלכם. היה דיבור חד 

 14משמעי על עיוות בנתונים שכביכול בכל הגנים הממלכתיים יש ככה ילדים 

 15צורה ידועה, ובגנים הדתיים יש ככה הרבה פחות ילדים. ולכן נכון, אני ב

 16אמרתי את זה, זה לא נכון הנתונים שאתם מביאים, יש גם דוגמאות 

 17 אחרות והבאתי דוגמאות אחרות. 

 18ומשהו גנים. חד משמעית לא.  70אני לא אשב בישיבת מועצה ואקרא  

 19ומשהו  20ולכן הבאתי דוגמאות שמראות שיש גנים ממלכתיים עם 

 20י מצד שני דוגמאות שיש גם ילדים והבאת 26אפילו עד  20-ילדים, סביב ה

 21ילדים. זה כל מה שעשיתי כי אתם לוקחים את  35, 34גנים דתיים עם 

 22תושבי רמת השרון שהם לא מכירים את הנתונים. אתה יושב עם הנתונים 

 23אז סבבה לך, אבל אתם לוקחים וזה מוקלט וזה מוקרא ואנשים יושבים 

 24ה וכל הגנים ומסתכלים על זה ואומרים רגע מה, כל הגנים האלה ככ

 25 האלה ככה? 

 26המניפולציה הזאת על ילדים ועל הקהילות, שמה לעשות? מדינת ישראל  

 27הגדירה את הזרמים השונים בתוך החינוך. כל ההצעה הזאת לא כי אני 

 28לא מכבד אותך, זה בהקשר אחר או לא כי אני לא, גם אנחנו הכי רוצים 
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 1רה מסודרת ואין לנו שוויון והכול. ותיכף דברת תיתן לך את הנתונים בצו

 2שום דבר מה להתבייש וזה לא שיצא, השנה יצא לנו בסדר כי התאמצנו 

 3 יותר משנה שעברה. זה לא עובד ככה. 

 4אבל האופן שבו בתוך ויכוח שלם שהיה עלתה נקודה מסוימת וכשאמרו  

 5אבל כל הגנים האלה, הגנים האלה הם ככה והגנים האלה ככה אז כן, אז 

 6חד משמעית אביא את הדוגמאות. אני נלחמתי  הבאתי דוגמאות. אני

 7באותה ישיבה, לא הייתה אף ישיבה שאני התנהגתי ככה, אני חד 

 8משמעית נלחמתי באותה ישיבה כי זה היה מבחינתי נקודה עקרונית 

 9שהרגשתי  שאני צריך בה להילחם על הזכות של ילדים, על הזכות של 

 10 ילדים לקבל את החינוך בדרך שהם רוצים.

 11היום הייתי בבית הנשיא, אני ודני לביא היינו היום בבית הנשיא כי אני  

 12אנחנו נלחמים על הזכות של כל אחד לאהוב איך שהוא רוצה, את מי 

 13שהוא רוצה, מגיל איזה גיל שהוא לא מחליט, בכניסות לחטיבות ביניים 

 14ברמת השרון תלוי דגל הגאוה כי אנחנו רוצים לתת לכל אחד את הזכות 

 15צעיר שאפשר, את הזכות לחיות, לאהוב, לממש את עצמו מהגיל הכי 

 16בהתאם לאיך שהוא מאמין. אהבה זה משהו שאתה לא יכול, זה לא 

 17 משהו מהראש, זה לא משהו שאתה חושב עליו, אתה אוהב, זה רגש. 

 18ואנשים אנחנו נלחמים על הזכות שלהם. באותה דרך אנחנו נילחם, אני  

 19ים שלהם את החינוך שהם זכאים אלחם על הזכות של אנשים לתת לילד

 20לו לפי חוק. אני נלחם על זה שבית ספר אורים יקבל את התנאים הכי 

 21טובים בזרם שלו. אני הלכתי ונתתי לגני מונטוסורי מקום לפעול גם 

 22ברמת השרון כי אני מאמין שאני לא קובע להורה איך הוא מחנך את הילד 

 23 שלו, אוקי? 

 24יין הזה. אני מקווה שהיא תמשיך בינתיים המועצה גיבתה אותי בענ 

 25לגבות אותי בעניין הזה ולכן נלחמתי על זכותם של ילדי גן חב"ד ללמוד 

 26 במסגרת שלהם. 

 27עכשיו כשאתה הולך למספרים מאוד קטנים, אתה אומר שיש פה סכנה  

 28אלף תושבים  50גנים בעיר עם מעל  5על ההתרחבות, אבל כשמדברים על 
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 1את הגן השישי אז יש נפילה מאוד גדולה שכשאתה פותח  יכול להיותאז 

 2 אחוז, 14ילדים. הרי מה זה  4, 3במספרים, יחסית, 

 3 לא היה צריך לפתוח את הגן השישי. בלי הגן השישי,  מר ירון גדות:

 4, 3אחוז אנחנו מדברים על  14אני עכשיו, תן לי לסיים. כשאתה מדבר על  מר אבי גרובר:

 5ומשהו ילדים. זה כבר  30וגנים של  ילדים 15ש גנים של יילדים, לא ש 4

 6ילדים. וכמו שבטח דברת תראה לך  4, 3מאה אחוז. אנחנו מדברים על 

 7 את המספרים, 

 8 בממוצע.  מר ירון גדות:

 9ממוצע, נכון. ממוצע. דרך אגב ואני בטוח שהיא גם תראה את זה, עיקר  מר אבי גרובר:

 10כים ליום ההבדל בממוצע הוא כי בגנים הממלכתיים כמעט כולם הול

 11מלא ובגנים הדתיים הרוב הולכים לחצי יום וזה כשלעצמו מייצר את 

 12הפער בעיקר ושמה נמצא, והמניפולציה הזאת שמספרים לתושבי רמת 

 13 השרון על מה הולך פה מאחורי הקלעים, איך אנחנו מארגנים, 

 14 )מדברים ביחד(

 15גן. אם יש לכם  ילדים זרם רשאי לקבל הכרה ולפתוח 11-החוק קבע שמ מר אבי גרובר:

 16בעיה עם זה, יש מדינת ישראל, תגישו בג"צ. תעשו. אני פועל לפי החוק. 

 17 אתה אומר לי, אמרת לי כל מיני מילים, 

 18 אתה רשאי, אתה לא חייב. רשאי.  מר ירון גדות:

 19אני מבחינתי, אתה צריך להכיר משהו בדמוקרטיה, אם לבן אדם יש זכות  מר אבי גרובר:

 20את הזכות הזאת שלו. זה לא שכאילו, אם בן אדם  אז אתה צריך לתת לו

 21ילדים ואמרתי אם הייתי עושה את זה רק  11-יש לו את הזכות לפתוח ב

 22לחמ"ד הייתי מבין את הטענה. אם הייתי רק בחמ"ד פותח את הגן, רק 

 23להם מאפשר, הייתי מבין שאתה אומר לי יש פה עיוות, זה קורה רק 

 24אנחנו נמצאים בתוכה וגנים בחמ"ד. אבל חמ"ד כבר קרה השנה ש

 25מונטוסוריים ואנחנו עזרנו באנתרופוסופיים וכל זרם שביקש מאתנו 

 26 עזרה למצוא מקום, 

 27 אני מדבר על ממלכתי, לא על מונטוסורי ולא על,   מר ירון גדות:

 28 אבל אני מראה לך, מר אבי גרובר:
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 1 מדבר על ממלכתי.  מר ירון גדות:

 2יניות שהיא לכל האורך. וכשאני מקיים את המדיניות אני מראה לך על מד מר אבי גרובר:

 3הזאת לכל האורך אז אני גם אלחם על זכותם של ילדים דתיים, זה לא 

 4 הוגן שרק גן חב"ד לא יהיה לו את הזכות לפתוח. 

 5עכשיו אני ואני אחזור על זה גם על המשפט הזה, אני לא אמרתי שאנשים  

 6 ק, אנטישמיים. לא יעזור לכם, אני יודע בדיו

 7 לא, אתה אמרת שקרנים. אתה אמרת שקרנים.  מר ירון גדות:

 8 אתה תיתן לי לגמור להגיד את המשפט.  מר אבי גרובר:

 9 )מדברים ביחד(

 10אתה תיתן לי כדי שכשאתה עורך את זה שזה יהיה במשפט אחד. אני  מר אבי גרובר:

 11אמרתי שבמהלך הישיבה נאמרו דברים, נאמרו משפטים, לא שאנשים 

 12ים. שעולים פה משפטים שאם אתה לוקח אותם בהקשר שאתה אנטישמי

 13מקשיב למשפטים האלה הם יכולים להישמע משפטים שאמרו לנו בכל 

 14מיני מקומות בהיסטוריה. כן, את זה אמרתי ואמרתי שאלה משפטים 

 15 ואתה צריך הרבה פעמים להיזהר בשפה שאתה משתמש בה. 

 16ל לקרוא ליהודי אני לא קראתי לאנשים אנטישמיים, אני לא יכו 

 17אנטישמי. אני יכול להגיד שבן אדם אני לא מסכים עם הדעות שלו וכל 

 18מיני כאלה דברים. אני לא חיפשתי לקרוא לאף אחד אנטישמי, אני גם 

 19אחרי זה הבהרתי את זה. אתם תמשיכו עם המשפט הזה ואתם תמשיכו 

 20להגיד אותו בלי הפסקה, אבל כן, אמרתי שנאמרו פה משפטים שלדעתי 

 21אם אתה לוקח אותם ואתה מסתכל עליהם הם מקבילים למשפטים 

 22שנאמרו בכל מיני מקומות שאנחנו לא רוצים להיות בהם, ואת זה אמרתי 

 23 ואני לא מתבייש בזה. 

 24נאמרו טקסטים מאוד קשים, נכתבו פוסטים מאוד מאוד קשים ואני  

 25ר אומר לך אישית בתור ראש עיר שיש לי אחריות גם על הרבה דברים בעי

 26הזאת, בן אדם שגדל פה, בן אדם שתמיד העיר הזאת ידעה לכבד את 

 27האמונות של כל האנשים, הייתה עיר הכי חילונית אבל ידעה לכבד את 

 28האמונות של כל האנשים, כואב לי לאן שהשיח בעיר הזאת הולך אליו 
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 1 ולכן אמרתי מה שאמרתי ואני לא מתחרט בקטע הזה על הדברים. 

 2במשפטים נורא קשים שנאמרו. אני לא חיפשתי כן, אני אשים מראה  

 3 לקרוא לאף אחד אנטישמי, זה לא מעניין אותי, 

 4כמו שאתה חזרת במה שאתה אמרת, אני גם חוזר במילה הקשה הזאת.  מר יעקב קורצקי:

 5 ירון, ירון, 

 6 אני אמרתי, מר אבי גרובר:

 7אני גם אחזור בי. אני אבי סליחה, חשוב לי להבהיר את זה. חזרת בך, אז  מר יעקב קורצקי:

 8הבטחתי שאני לא אוציא את המילה הזאת, אבל אתה גורר אותנו 

 9 למקומות שהעיר הזאת, אל תחייך לי, אתה גם עובדה שהתנצלת. 

 10 מה זה גורר? או שאתה מוציא או שאתה לא מוציא את המילה.   מר ירון גדות:

 11נו בני אדם, אנחנו לא ואתה גם כן הוצאת מילה קשה וחזרת בך. אנח מר יעקב קורצקי:

 12 חמורים. 

 13אתה שמעת איזה משפטים, אתה שמעת איזה מילים אמרת היום  מר אבי גרובר:

 14 מתחילת הישיבה,

 15 )מדברים ביחד(

 16אני משתדל לא להגיד לך אבל אתה גורר אותי למקומות שאני לא מאמין  מר יעקב קורצקי:

 17 שאני מצליח להגיע. 

 18אנשים   4, 3פחות משעה כבר יש פה איזה מתחילת הישיבה הזאת,  מר אבי גרובר:

 19שחילקת להם תארים וכינויים לא פחות קשים. מהתחלת הישיבה. אז 

 20אתה לך מותר להגיד מה שאתה רוצה ולי אסור להגיד למישהו שאני 

 21חושב שבאותה סיטואציה באופן שבוא הוא מציג את הדברים זה שקר 

 22 י אמרתי שקרנים. שאחרי זה מייצר אצל הציבור איזשהו משהו? כן, אנ

 23 אוקי. בסדר.   מר ירון גדות:

 24 בבקשה דברת. מר אבי גרובר:

 25אוקי. קודם כל אתה בטח מה זה תשמח לשמוע שהבוקר התעדכנתי  דברת וייזר:’ גב

 26 שמספר הנרשמים בגן חב"ד הוא יותר גבוה ממה שחשבת. 

 27 אוקי.  מר ירון גדות:

 28 . תראה מה זה הדתיים האלה. 29, היום זה 28אתמול אמרו לי  מר יעקב קורצקי:
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 1 רגע יעקב, רק התחלתי.   מר ירון גדות:

 2 תראה מה הם עושים. מר יעקב קורצקי:

 3זה בגלל שנתיים טרום חובה, הם לא צריכים להיות תלת שנתי. תלת   מר ירון גדות:

 4 שכבתי. 

 5אני עוד לא השבתי אתה כבר אומר מה לא צריך להיות. היום אנחנו  דברת וייזר:’ גב

 6שהבנתי מתכוונים  3ילדים שכבר רשומים ויש עוד  26דברים על מ

 7להירשם, עדיין לא נרשמו אבל הבנתי שהם מתכוונים להירשם. אנחנו 

 8 27-חובה. אוקי? זה ההרכב של ה 7-ט"ח ו 11ילדים טט"ח,  8מדברים על 

 9 ילדים.

 10 את צריכה להוריד את הטט"ח.   מר ירון גדות:

 11ריך להבין משהו. ההליך של השיבוץ הוא נעשה בצורה עכשיו אתה צ דברת וייזר:’ גב

 12ממוחשבת באמצעות תוכנת עזר לשיבוץ ועם התאמות ידניות. במשך כל 

 13השנים אנחנו נתנו את האופציה באמת גם למאחרים להירשם וזה לא 

 14משהו שאנחנו עושים אותו בצורה חריגה, זה משהו שאנחנו עושים לאורך 

 15 זמן. 

 16קדם באמצע ינואר, פברואר ותמיד יש מאחרים הרישום מסתיים נורא מו 

 17ויש אנשים שלא יודעים עדיין אם יגורו כאן או לא יגורו כאן, אם הם 

 18מתכוונים לשלוח את הילדים שלהם לטט"ח או להשאיר אותם במסגרת 

 19של גן פרטי וכו', ולכן באמת עד לרגע האחרון אין פה שום הטעיה ואין 

 20מציאות קיימת ואתה צריך להבין פה שום רצון להסתיר. יש פה באמת 

 21 ילדים היא מורכבת מאוד.  1,600שהעבודה הזאת של השיבוץ של 

 22שיבוץ   כשאנחנו משבצים אנחנו בעצם נותנים מענה למספר פרמטרים: 

 23לפי גיל, שיבוץ לפי מרחק מבית הילד לפי הנחיות משרד החינוך, שיבוץ 

 24מגדרי ואיזון גילאי בהתאמה והעדפה של גן יול"א או גן חצי יום, הרכב 

 25וכמובן מאפיינים אישיים כמו ילדים עם צרכים מיוחדים, סיבות 

 26 רפואיות, חריגות ונגישות של גנים כן או לא. 

 27דווקא גני הממלכתי הדתי עקב המספר המצומצם שלהם בעיר הם  

 28מוכרזים כגנים אזוריים והם פתוחים לרישום מכלל העיר. אוקי? אגף 
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 1פנים כלפי זרם כזה או אחר בחינוך ולא מבצע החינוך לא נוהג במשוא 

 2אפליה. הנחיות האגף מבוססות על שיקולים מקצועיים שנותנים מענה 

 3לפרמטרים השונים שציינתי כפי שהועלו מעלה בהליך השיבוץ ואנחנו 

 4 עושים מאמץ לייעול הליך השיבוץ והפיכתו לממוחשב. 

 5יש אזורים עם ירידה צריך לזכור כי גם בחינוך הממלכתי יש סטיות תקן,  

 6דמוגרפית במספר ילדים, אזורים מוטי חינוך לחצי יום וכו'. הסטיות 

 7בחינוך הממלכתי דתי נובעות מכך שהמספר שלהם קטן ויחס גני חצי 

 8 היום בהם גדול יותר כנראה עקב צרכים של האוכלוסייה. 

 9כך למשל אם תסתכל על הנתונים היום, וזה משהו שאתה לא ציינת אותו  

 10ה פשוט לא הוגן, אתה תראה שיש הטיה בממוצע ילדים לרעת וז

 11הממלכתי דתי כשיורדים לרזולציית חיתוך של בין גני  חצי יום ליול"א 

 12 בגני חצי יום, זה צמצום משמעותי. 

 13 אמרתי בסדר.  מר ירון גדות:

 14 אני עוד לא סיימתי. דברת וייזר:’ גב

 15 אמרתי שזה בסדר.  מר ירון גדות:

 16 רק, 3-גני יול"א בגנים הממלכתיים ו 52 :דברת וייזר’ גב

 17 שזה לא קשור.  מר ירון גדות:

 18גנים בחינוך הממלכתי של חצי יום  3גנים ממלכתיים יש לנו רק  52על  דברת וייזר:’ גב

 19של גנים מלאים של  2ולעומת זאת בגנים הממלכתיים דתיים יש רק 

 20 עם חצי יום. כלומר מספר הילדים, 4-יול"א ו

 21 לא, לא, התבלבלת.  ר:מר אבי גרוב

 22 כן, כן. דברת וייזר:’ גב

 23 את זה וזה ככה. לא, קראת מר אבי גרובר:

 24 , 2-ו 4 דברת וייזר:’ גב

 25 , 52 מר אבי גרובר:

 26 .6-מתוך ה 4כלומר  דברת וייזר:’ גב

 27 דתי.  2-ממלכתי ו 52גני יום מלא יש  מר אבי גרובר:

 28 בסדר. דברת וייזר:’ גב
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 1 דתי. 3אמרת  מר אבי גרובר:

 2 כן, כן. לא, אני עושה ככה, דברת וייזר:’ גב

 3 כי קראת ככה ולא ככה. מר אבי גרובר:

 4 כי אני מנסה להראות לו, דברת וייזר:’ גב

 5 ,4-חצי יום בממלכתי ו 3וחצי יום יש  מר אבי גרובר:

 6מהם הם חצי  3גנים בממלכתי רק  55נכון, אני מנסה להסביר לך אם יש  דברת וייזר:’ גב

 7בממלכתי דתי הם חצי יום. מספר הילדים בגני  6מתוך  4את יום לעומת ז

 8ילדים  67בגנים הממלכתיים ובחצי יום רק  1,573יול"א היה השנה 

 9ילדים בחצי יום. כלומר  100-ביול"א ו 57ובגנים הממלכתיים דתיים 

 10בגנים הממלכתיים  22.3ובחצי יום  30.3הממוצע הוא בגני יול"א 

 11א בגנים של חצי יום בזרם הממלכתי דתי החילוניים ולעומת זאת דווק

 12 . כלומר דווקא הממוצע שם הוא אפילו יותר גדול. 25הוא 

 13 28.5מול  30.3אני עוד פעם אעזור לך. בגני היול"א בממלכתיים יש  מר אבי גרובר:

 14 בגני החמ"ד.  25בגנים הממלכתיים אל מול  22.3בחמ"ד. ובחצי יום יש 

 15 זה המצב היום.  בסדר? קודם כל דברת וייזר:’ גב

 16 ילדים,   380היא אמרה עוד לא סופי. יש   מר ירון גדות:

 17לא, אני לא דיברתי על תשפ"א, אני קודם כל סקרתי את המצב היום כי  דברת וייזר:’ גב

 18אתה באת ואמרת פה, ציינת נתונים ואם כבר אנחנו מציינים נתונים בוא 

 19 נדייק. אוקי? 

 20נרשמים  1,610נרשמו, נכון להיום  עכשיו לגבי הרישום לתשפ"א. היום 

 21בממלכתי דתי. מוכשר לא רלוונטי. נכון, יש  179-בגנים הממלכתיים ו

 22שטרם הסדירו רישום, אבל מניסיון שלנו יש הרבה באמת  384עדיין 

 23שעדיין לא מחליטים, לא החליטו ויכול מאוד להיות שהם לא ישלחו את 

 24ה שכן נשארת בגנים הילדים שלהם לטט"ח, יש אוכלוסייה מאוד גדול

 25 המונטוסורים, האנתרופוסופים, גנים פרטיים וכו'. 

 26בממלכתי דתי  6גנים בממלכתי ואותם  56כלומר כיום אנחנו צופים  

 27בדיוק כמו בתש"פ. הערכה של הממוצע שלנו בגנים הממלכתיים דתיים 

 28. זה הבדל של ילד. זהו. עכשיו לגבי ככה 29.8ילדים ובממלכתי  28.8היא 
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 1 הערה,

 2 אז את בעד ההצעה שלי.  מר ירון גדות:

 3 לא, אני לא בעד ההצעה שלך, אני אגיד לך למה.  דברת וייזר:’ גב

 4רגע, ויש עוד נתון אחד קריטי שאני רוצה להגיד אותו פה וחשוב לי להגיד  מר אבי גרובר:

 5את זה. גם מועצת העיר הזאת עזרה לנו בעניין הזה בגלל שיש, הרי 

 6אתה פותח וברמת  35-ילדים בגן, ב 35וך קבעו המספרים שמשרד החינ

 7ילדים  33-העיקרון אתה לא מקבל תמיכה מהמדינה אם אתה מתחת ל

 8 וכל מיני כאלה דברים.

 9אנחנו ברמת השרון באופן גורף מאז שאני נכנסתי לקדנציה הכנסנו שתי  

 10סייעות בכל גן, מעבר לגננת, זה משהו שלא קיים בצורה כזאת גורפת. אני 

 11ע אם זה קיים איפה שהוא בארץ. אנחנו משלמים על זה הרבה לא יוד

 12מאוד כסף כדי שנוכל לתת לילדים שלנו, למרות שקבעו את המספרים 

 13ילדים בגן, וגם אם היית חותך את זה לפי רובעים היית  35של הגנים עד 

 14גם רואה שיש לפעמים בין הרובעים פערים, את דיברת על זה שלפעמים 

 15אזורים יותר עמוסים ואזורים מעט פחות, אנחנו בגלל האזורים יוצא 

 16הכנסנו שתי סייעות וזה אמור לתת תשובה בדיוק לעניין הזה כדי 

 17שלמרות שאנחנו מחויבים לאותם מספרים יחסית גבוהים, הילדים שלנו 

 18 יקבלו מענים ברמה הרבה יותר גבוהה. 

 19פנות יש שמה עוד מבוגר שמבחינה רגשית, מבחינת היכולת של הגננת להת 

 20לצרכים הפדגוגיים של הילדים, יש גננת שיכולה לעבוד איתם כשיש עוד 

 21שתי סייעות שמסייעות לה בתפעול השוטף של הגן וככה אנחנו נותנים 

 22להורים ברמת השרון, כל הזמן מדברים על הארנונה, אנחנו מוסיפים עוד 

 23מיליונים בסעיף הזה כדי לתת לילדים שלנו את הגנים הכי טובים שרק 

 24 פשר. א

 25אני חושב שאנחנו רואים את זה בהרבה מקומות וזה אחד הדברים  

 26שאנחנו עושים פה וזה מאוד חשוב שההורים שמסתכלים ידעו שאנחנו 

 27נותנים להם את השירות הזה על חשבוננו, בלי מימון כמעט של רוב 

 28הסייעות האלה, לא במימון משרד האוצר ובחלק מהגנים גם בגלל כל 
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 1סייעות בגן על אותו  4-ו 3יות וצמודות שיש, יש לפעמים מיני סייעות רפוא

 2 מספר של ילדים. 

 3עכשיו אני אגיד לך למה אני לא אצביע בעד ההצעה שלך ואני מצפה מכל  דברת וייזר:’ גב

 4מי שיושב פה לא להצביע כי אחרת בחודש הבא אני גם אעשה הצעה לסדר 

 5שגיא מחליט  לקבל את הרשימה של השיבוצים לקבוצות הכדורגל לפני

 6משהו ואני גם אגיש הצעה לסדר לקבל את כל השיבוצים של כל מכולה 

 7 לפני שאדון עידן היקר נמצא כאן וזה לא יקרה, 

 8 זה לא יעבור.   מר ירון גדות:

 9לא סיימתי. מועצת העיר לא תתערב במערכת השיבוצים ולא תקבל את  דברת וייזר:’ גב

 10תהפוך את ההליך שהוא  אישור המועצה. החלטת המועצה בנושא הזה

 11מקצועי וטהור, ללא משוא פנים להליך שיש בו שיקולים פוליטיים וזה 

 12 לא יקרה. 

 13במידה ויש רצון להוביל הליך של צמצום מספר ילדים בגן בזרם כזה או  

 14אחר יש לו השלכות תקציביות מאוד משמעותיות של מאות מיליונים, 

 15פים מתקציב האגף עקב סליחה, לא מאות, של מיליונים של שקלים נוס

 16עלות נוספת שתהיה על תקציב החינוך במימון הפרשי הגננות והסייעות. 

 17ילדים  29ילדים ולא  28אתה צריך להבין שכשאנחנו מתקצבים גן עם 

 18מיליון שקל לשנה לגן. אוקי? זה הפרשים עצומים של  1,2אנחנו מממנים 

 19נקיה ואין  מכפלות עצומות ולכן המלאכה הזאת היא מלאכה מקצועית,

 20בה שום שיקול פוליטי כזה או אחר ולכן אני לא רק שאני לא אצביע בעד, 

 21אני אצביע נגד ואני גם מבקשת מכל מי שנמצא כאן להצביע נגד ערבוב 

 22 של פוליטיקה בהליך הקצאה של שיבוצים לגנים. 

 23 זה לא עניין של פוליטיקה.   מר ירון גדות:

 24 יאללה הצבעה, אבי.  מר יעקב קורצקי:

 25עידן. עידן ביקש לדבר ואנחנו מקיימים דיון. אמרו שאנחנו מורידים בלי  מר אבי גרובר:

 26 זה, אנחנו נקיים דיון ואז אנחנו נצביע בעד או נגד ההצעה.

 27 אני אתחיל דווקא מהסיפא של דברת. ד עידן למדן:”עו

 28רוך ויש סעיפים היום, הלילה עוד א 14אבל רק בואו נזכור שיש לנו איזה  מר אבי גרובר:



 04-8666313חברת איגמי, 

 7.6.2020ישיבת  מליאה  מן  המניין  מיום  מ 17פרטיכל מס' 

 

 38 

 1 דברים חשובים.

 2אני לא הולך להאריך. אחד, אני אתחיל מהסיפא שלך, אפרופו הסרת  ד עידן למדן:”עו

 3ההצעה. אני חושב שההצעה היא באמת לא נכונה במובן הזה שאכן לא 

 4מועצת העיר צריכה להתחיל להתערב ולהחליט כל פעם שיחליטו את 

 5 יגמר. השיבוץ הזה או השיבוץ האחר בכל מקום וזה לא י

 6מבחינתי, דברת, להבדיל ממך אני כן חושב שעל סעיף א' שהוא בעצמו  

 7הצהיר שזה סעיף דקלרטיבי ואני מניח שהוא נכון פה לכל השולחן פה 

 8להימנע מאפליה ולייצר שוויון והקטנה משמעותית בכל הזרמים כולנו 

 9 מסכימים. זה לא משנה אם זה ממלכתי, ממלכתי דתי או משהו אחר. 

 10ואה הבדל בין סעיף א' לכל יתר ההצעה, בוודאי לסיפא שאמרת אין אני ר 

 11זה מתפקידנו להתחיל להתערב בשיבוצים שבאים אחר כך, אבל זאת 

 12 בהחלט השאיפה שלנו לתת תנאים שווים לילדים. 

 13אני כן עומד על הטיעון שנוצר פה עיוות ונוצר עיוות שדיברנו עליו בזמנו,  

 14ם לראש העיר, גם למחזיקת התיק. בעקבות אדון גדות, בזמן אמת פנינו ג

 15זה עלתה הצעה שעלתה. וכן, נוצר עיוות לטעמי. העיוות פחות התעסק, 

 16הדיון אולי גלש לאותה שאלת צפיפות, אבל הדיון פחות התעסק בשאלת 

 17 הצפיפות.

 18הדיון התעסק בשתי שאלות מהותיות ויש לי פה עוד פעם את ההצעה,  

 19סטאטוס קוו ובעובדה שלמעשה לא אבל במהות בשינוי מהותי של ה

 20הייתה שום חובה לייצר גן חב"ד, חמ"ד, היה ניתן לתת את הפתרונות כפי 

 21שניתנו עד אותו היום במסגרות החמ"ד הרגיל או הממלכתי הרגיל. אגב 

 22 חלק היו גם בממלכתי רגיל וחלק קטן מאוד היה מחוץ לעיר. 

 23ובמיוחד העובדה  אז כל הדברים האלה נאמרו וזה היה הדגש של ההצעה 

 24שייבאו מזרם אחד לזרם שני וזה מה שייצר באמת גם את העיוות בשאלת 

 25הצפיפות. מבחינתי הטענה הייתה אז ובכך גם עסקה ההצעה במניעת 

 26פגיעה בסטטוס קוו. העיר נתנה ממלכתי, העיר נתנה ממלכתי דתי, מי 

 27מו שמגיע לפה יודע מה הוא נותן, מי שבא לפה יודע מה העיר נותנת כ

 28בדברים אחרים, ואם לא אז הוא מקבל את זה מחוץ לעיר. אם הוא בחר 
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 1בכל זאת לגור פה אז הוא יודע מראש שהוא מגיע שאין לו את התנאים 

 2 האלה בכל תחום ובכל נושא ועל כך התעסקנו.

 3 אבל זה לא ההצעה לסדר עכשיו, אנחנו לא מדברים על זה. דברת וייזר:’ גב

 4 מים דיון. אומרים שאני מוריד את ההצעות בלי לקיים דיון. אנחנו מקיי מר אבי גרובר:

 5 בסדר.  דברת וייזר:’ גב

 6 התייחסת לכל מיני שאלות, ד עידן למדן:”עו

 7 לא, אין בעיה. אני רק רוצה להגיד שאני בתשובה שלי לא התייחסתי, דברת וייזר:’ גב

 8 .אנחנו מקיימים דיון ואז מצביעים בעד או נגד ההצעה מר אבי גרובר:

 9 אני רוצה לחדד, אני לא התייחסתי לעניין של שנה שעברה מה היה, דברת וייזר:’ גב

 10 אני כן מתייחס. זה עלה בהתייחסות של ראש העירייה וזה,  ד עידן למדן:”עו

 11 לא, אני התייחסתי אז הוא, מר אבי גרובר:

 12 אוקי. דברת וייזר:’ גב

 13 אני התייחסתי, אמרתי, בסדר.  מר אבי גרובר:

 14אני אומר מבחינתי הטיעון הוא לאו דווקא שאלת הצפיפות, אני יכול  דן למדן:ד עי”עו

 15להקריא מחדש את ההצעה אבל אני לא אקריא מחדש את ההצעה. אני 

 16חושב שהמהות הייתה למנוע את הפגיעה בסטטוס קוו בעיר וירון, 

 17כשהיתה לך הזדמנות אמיתית בזמן אמת למנוע את הפגיעה בסטטוס קוו 

 18 ע יחד עם ההצעה הזאת, בעיר ולהצבי

 19 בכל מקרה אי אפשר היה לסגור את הגן.  דברת וייזר:’ גב

 20 יחד עם הצעה שעסקה בדבר הזה, אתה אפשרת את, ד עידן למדן:”עו

 21 אבל אנחנו מודים לירון שעזר,  מר אבי גרובר:

 22 אבל אי אפשר היה לסגור את הגן בכל מקרה אז זה לא משנה.  דברת וייזר:’ גב

 23 ומנע את קבלת ההחלטה.  ר:מר אבי גרוב

 24 יומיים לפני אי אפשר היה לסגור את הגן אז זה לא משנה. דברת וייזר:’ גב

 25אחד, גם אם זה לא היה נופל יש בזה בהחלט את האמירה המשמעותית  ד עידן למדן:”עו

 26 והעקרונית של העירייה. 

 27 אוקי. אם ברמת הדקלרציה כן, לא ברמה מעשית. דברת וייזר:’ גב

 28זה משהו שמאפשר לייצר לעתיד או להימנע בעתיד מלהמשיך עם מהלך  דן למדן:ד עי”עו
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 1פסול כזה. עשינו את זה בעבר וככה היה צריך להיות. גם אני וגם נטע 

 2לדעתי התחלנו לשבת על העניין כבר מסוף יוני, מרגע שהיה איזשהו 

 3פרסום שגייסו ילדים לגן כי לא היה לגן הזה מספיק ילדים. ולכן היה 

 4 שר וצריך להפיל אז את ההצעה וחבל שלא נעשה הדבר בזמן אמת. אפ

 5 לאשר התכוונת. מר אבי גרובר:

 6 זהו. ד עידן למדן:”עו

 7מבחינתך זה היה לאשר את ההצעה. אנחנו כאילו מנענו אותה. בעזרתו  מר אבי גרובר:

 8 האדיבה של ירון. 

 9 תי מציע,בעזרתו האדיבה נפלה ההצעה לצערי. אני כן היי ד עידן למדן:”עו

 10 אבל הדיון הזה הוא לא על גן חב"ד עכשיו. אנחנו עכשיו דיברנו במישור, מר אבי גרובר:

 11לא, לא. אני סיימתי. אני כן הייתי מציע לשולחן הזה לדעתי, אם חבריי  ד עידן למדן:”עו

 12לא מתנגדים, על סעיף א' של ההצעה וסעיף א' בלבד שאומר מועצת העיר 

 13ף לשוויון ככל האפשר והקטנה משמעותית תנחה את אגף החינוך לשאו

 14 של הפערים בשנה הקרובה, 

 15 אבל הם עושים את זה. איזה שטויות.  מר יעקב קורצקי:

 16 אני אמליץ למחזיקת התיק וזה תלוי בה מצדי,  ד עידן למדן:”עו

 17 עידן, עידן,  מר אבי גרובר:

 18 זה כמו שאני אגיד לך,  מר יעקב קורצקי:

 19לא צריכה שמועצת העיר תמליץ לנו לשמור על איזון. מה שאתה  לא, אני דברת וייזר:’ גב

 20אומר זה שאנחנו לא שומרים על איזון ואנחנו כן שומרים על איזון ואנחנו 

 21 רק מסתכלים על שיקולים מקצועיים.

 22אני אומר שמכיוון שזה נעשה גם כך אין מניעה להצביע על סעיף א'. זה  ד עידן למדן:”עו

 23 משאיר את זה לשיקולך.כל מה שאני אומר ואני 

 24 תודה עידן. מר יעקב קורצקי:

 25 אחד, על חלק מהדברים שאמרת נסכים שאנחנו לא מסכימים.  מר אבי גרובר:

 26 כנ"ל כל הדברים שלך ולא הגבתי לכל, ד עידן למדן:”עו

 27יכולנו לחסוך ישיבה שלמה פעם קודמת של צעקות אם היינו אומרים את  מר אבי גרובר:

 28י לוקח את זה גם עלי. אבל אני כן אכניס איזשהו, אתה זה גם אז ככה. אנ



 04-8666313חברת איגמי, 

 7.6.2020ישיבת  מליאה  מן  המניין  מיום  מ 17פרטיכל מס' 

 

 41 

 1אומר על סעיף א', בסופו של דבר זו גם החלטה כספית. כשאתה אומר 

 2, 3ילדים בממוצע לגן בזה אתה פתחת  2ואני אקח ואוריד את הממוצע, 

 3גני ילדים חדשים שלפעמים צריך לבנות אותם וצריך לשבץ אותם וזה  4

 4 א ככה ולהגיד,לא כזה סיפור פשוט. לבו

 5כבר ברגע זה קיבלתי הודעה נווה גן, הנה בבקשה רביד, נווה גן יש לנו עוד  דברת וייזר:’ גב

 6 גן. אנחנו צריכים להקים עכשיו גן באפס זמן. 

 7 חב"ד? מר רביד פלד:

 8 כן.  דברת וייזר:’ גב

 9 לא חבל, חב"ד.  מר רביד פלד:

 10 לא, מעולה. אבל אני אומרת, דברת וייזר:’ גב

 11 לא, אתם בשיח חירשים. הוא שאל אם חב"ד. יא קלנר:מר ג

 12 חשבתי שאמרת חבל. ברור, חב"ד נוסף יש לי בנוה גן.  דברת וייזר:’ גב

 13בקיצור עוד פעם, זה בסוף גם החלטה שצריך לעשות אותה בישיבת  מר אבי גרובר:

 14תקציב מסודרת. כשאתה בא אז  צריך להבין את המשמעויות. אתה רוצה 

 15, 3ציב של שנה הבאה, אם אתם רוצים ללכת ולפתוח עוד כשנשב על התק

 16גנים חדשים זה יצטרך לבוא בקיצוצים במקומות אחרים. בסופו של  5, 4

 17 דבר זה מתאזן הלוקסוס הזה. 

 18אני חושב שעשינו צעד אחר, אני חושב ששמנו שתי סייעות, אני חושב  

 19אש נבוא, שמבחינה זאת נתנו איזשהו פתרון. רוצים בשנה הבאה לדון? מר

 20את מספרי הילדים שהולכים להיות. עיריית  פחות או יותראנחנו יודעים 

 21רמת השרון יודעת היום כמה ילדים בעוד שנה אמורים לעלות לטט"ח 

 22 ולכן צריך, 

 23 לפי הנתונים שהצגת כרגע הפער הוא ילד אחד אז זה לא משמעותי.  ד עידן למדן:”עו

 24א מאוד מאוד שולי. אבל אנחנו לא מדברים לא, השנה, בתשפ"א זה יוצ מר אבי גרובר:

 25פה רק במישור של בואו נשרוד את תשפ"א, אנחנו מדברים במישור 

 26העקרוני. ההצעה פה לא אמרה זה רק חל לתשפ"א. במישור העקרוני. 

 27כמובן שאנחנו רוצים שיהיו כמה שפחות ילדים, אבל יש לזה משמעויות 

 28ות ואחרי זה אני חייב כספיות. לבוא לזרוק פה ככה איזושהי התחייב
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 1לעמוד בה, צריך להבין שזה יעלה בהרבה מאוד כסף. בתוך דיוני התקציב 

 2 אתם רוצים, אני אשמח לפתוח את הנושא הזה, נראה מאיפה נביא.

 3 )מדברים ביחד(

 4עכשיו אני אגיד לך למה אני חושב, עכשיו אני אגיד בשורה התחתונה, עוד  מר אבי גרובר:

 5צעה הזאת היא לא, היא עוד פעם מעבר פעם בשורה התחתונה הה

 6לאיזושהי דקלרציה היא לא באמת, לדעתי אפילו לא עומדת בחוק או 

 7 בחוזר המנכ"ל כי לבוא שהמועצה תאשר, זה לא עובד ככה.

 8 לא, לא, זה לא יקרה. דברת וייזר:’ גב

 9 ולכן אפילו אם זה היה מתקבל זה לא היה קורה, זה לא היה בא לפה.  מר אבי גרובר:

 10 )מדברים ביחד(

 11אני חושב שהם רצו לעשות הצהרה, אני יכול להבין את הרצון שלהם  מר אבי גרובר:

 12לייצר הצהרה מסוימת שברמת השרון לא רוצים לפתוח כזה גן למרות 

 13 שהם ידעו שהגן ייפתח. 

 14 )מדברים ביחד( 

 15את זה לא שאילתא עכשיו, הגשת הצעה. שמונה וחצי ואנחנו רק התחלנו  מר אבי גרובר:

 16ההצעות לסדר, אז בואו בבקשה נתקדם. מי בעד לקבל את ההצעה של 

 17. מי נגד קבלת 1ירון גדות בנוסח שהיא הוגשה. מי בעד לקבל אותה? 

 18 . ההצעה לא התקבלה. 15ההצעה? 

 19 

 20הצביעו  15המועצה דחתה ברוב קולות )חבר מועצה אחד הצביע בעד ההצעה,  החלטה:

 21 נגד( את ההצעה לסדר היום.

 22 

 23 

 24 עה לסדר של צחי שריב, באצ'י אלקובי, דני לביא, ענבל דדון, עידן למדן, נטע זיו,. הצ5

 25 חלוקת שוברי מזון למשפחות לקראת החגים – 18.2.2020גיא קלנר, רוני בלקין 

 26 

 27חלוקת  –ההצעה הבאה של צחי, באצ'י, דני, ענבל, עידן, נטע, גיא ורוני  מר אבי גרובר:

 28 ם. מי מכם רוצה להציג את זה?שוברי מזון למשפחות לקראת החגי
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 1ההצעה דנה בחלוקת שוברי מזון למשפחות לקראת החגים. הרקע הוא  ר צחי שריב:”ד

 2שעיריית רמת השרון דואגת לתושבים גם לקראת החגים. פעמיים בשנה, 

 3לקראת ראש השנה וחג פסח, האגף לשירותים חברתיים וקהילתיים 

 4 האגף.  סלי מזון למשפחות עפ"י שיקולי 300-מחלק כ

 5הלוגיסטיקה של החלוקה הזאת מתבצעת בעזרת עמותות חיצוניות  

 6שמקבלות מימון לשם כך מהעירייה ומתנדבי העירייה הם אלה 

 7שמחלקים פיזית את סלי המזון למשפחות עפ"י הנחיות נציג האגף שנוכח 

 8 במקום. 

 9אנחנו הגענו למסקנה שהשיטה של החלוקה הזאת, ריבוי הגורמים  

 10מפגש בין המחלקים למקבלי הסלים פוגעת בחיסיון שלהם המעורבים וה

 11ובפרטיות של המקבלים וגם הלוגיסטיקה של חלוקת סלי מזון כבדים 

 12 ומלאים היא מורכבת ודורשת משאבים רבים. 

 13ולכן אנחנו מציעים שהעירייה תבצע את התמיכות במשפחות הנזקקות  

 14ורמים בחגים בעצמה דרך האגף לשירותים חברתיים, בלי לערב ג

 15חיצוניים, תוך שמירה על פרטיות מוחלטת של המקבלים ויעילות 

 16התהליך. זה תמיד עיקרון נכון שמה שהעירייה יכולה לעשות בעצמה עדיף 

 17 שהיא תעשה בעצמה. 

 18והשיטה המוצעת פה היא שהעירייה תפסיק לחלק ולממן סלי מזון,  

 19ועלת במקום זאת כל בית אב יקבל שוברי קניה ברשת מזון מוכרת הפ

 20בעיר. ניתן להגביל את הכרטיס לקניית מזון בלבד, ללא אלכוהול 

 21וסיגריות אם הדרג המקצועי חושב שזה נכון. אני אישית חושב שלא צריך 

 22שקל למשפחה  300משפחות,  300להגביל. אבל אם עושים את החשבון על 

 23 אלף שקל.  180בחג כפול שני חגים בשנה זה 

 24רייה תפסיק להעביר כספי תמיכות ולכן ספציפית ההצעה היא שהעי 

 25לעמותות חיצוניות בשם אותה חלוקת מזון בחגים, תקציב התמיכות 

 26אלף שקל, הסכום הזה יתווסף לתקציב האגף לשירותים  180-יקטן ב

 27חברתיים לשם קניית השוברים. את השוברים עובדי האגף יחלקו או 

 28דרך באמצעות גורם שלא יהיה חשוף לתוכן במשרדי האגף או בכל 
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 1 מקצועית שהאגף ימצא לנכון. 

 2במקרים בודדים וחריגים בלבד בהם סבורה מנהלת אגף לשירותים  

 3חברתיים ששובר מזון לא ינוצל ע"י מקבלו, יוכל האגף לרכוש חבילות 

 4 מזון במקום. אבל זה אמורים להיות מקרים בודדים וחריגים ונדירים. 

 5למנוע מהעמותות עכשיו אני רוצה להדגיש שאין בהצעה הזאת כדי  

 6הטובות הפועלות בעיר להמשיך ולחלק סלי מזון לנזקקים במימון 

 7 תרומות או מקורות אחרים כמו שהן עושות עד היום. 

 8אז הצעת ההחלטה היא שהעירייה תפסיק להעביר כספי תמיכות  

 9לעמותות חיצוניות לשם חלוקת מזון בחגים, תקציב התמיכות של אגף 

 10והסכום יתווסף לתקציב האגף לשירותים  ₪אלף  180-הרווחה יקטן ב

 11 חברתיים וקהילתיים וישמש לקניית שוברי מזון לחגים. זהו. 

 12 מישהו רוצה להתייחס לפני שאני מתייחס?  מר אבי גרובר:

 13 אין התייחסות של אגף הרווחה?  דובר:

 14יש לי פה את הנייר, אני אקרא את ההתייחסות שהעבירה לי פה ליאורה,  מר אבי גרובר:

 15נהלת האגף לשירותים חברתיים. אני אלך לשורה התחתונה בלי המבוא מ

 16שהיא כתבה פה. "לאור הפגישות שהתקיימו התארגנות העמותות לחג 

 17הפסח הקרב ובא נראה שלקראת חג הפסח הקרוב לא כדאי לשנות ממנהג 

 18 העמותות המורגלות בחלוקת סלי",

 19 עבר.  סליחה אבי, סליחה. עוד פעם. חג הפסח ר צחי שריב:”ד

 20אבל הנקודות שאני תיכף אקרא לדעתי רלוונטיות לכל שנה. נראה  מר אבי גרובר:

 21שלקראת חג הפסח הקרוב לא כדאי לשנות ממנהג העמותות המורגלות 

 22בחלוקת סלי מזון וכדאי להמשיך בחלוקתן כפי שהיה עד כה מהסיבות 

 23 הבאות: 

 24שיתקשו . רבים מהנתרמים הינם קשישים או בעלי צרכים מיוחדים 1 

 25 ללכת ולקנות את החבילות בעצמם ועדיף לחלק להם חבילת מזון.

 26. חבילות המזון נקנות ישירות מהספקים ולכן סל המזון הינו זול 2 

 27שקל למשפחה  300משמעותית מתווי הקניה. סל מזון שעולה לעמותה 

 28עצמה יעלה הרבה יותר. כלומר ניתן למקסם את הכסף בקניית חבילות 
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 1 תה. המזון ע"י העמו

 2. בחלוקת סל מזון אנו מבטיחים שהמשפחות יחגגו את החג באמצעות 3 

 3 סל מצרכים ראוי. 

 4. נקודה חשובה נוספת היא שבעקיפין הבאת משפחות שלמות, הורים, 4 

 5נוער וילדים לסיוע באריזת חבילות המזון כפי שקורה מדי שנה מגביר את 

 6אישית,  המעורבות החברתית ברמת השרון, כשהדבר מהווה דוגמא

 7הקניית ערכים חשובים של נתינה, מסירות והתנדבות ולכן המסקנות 

 8שלה בשנה זאת ראוי להמשיך בחלוקת סלי המזון. אפשר לבדוק אופציות 

 9לשנה הבאה, לבקש מהעמותות להודיע למתנדבים שילדים ונוער 

 10מוזמנים לארוז את החבילות, אבל שבחלוקה עצמה ישתתפו המתנדבים 

 11ללא הילדים על מנת לשמור על צנעת הפרט של בני המבוגרים בלבד 

 12 המשפחה. 

 13אני יכול להגיד כשאני מסתכל על הפעילות הזאת צריך להסתכל על זה  

 14בהקשר אחר, עכשיו ראינו בקורונה גם הצבא וגם שורה של עמותות, 

 15עמותת לתת ראיתי, הרבה מאוד עמותות אחרות חילוניות לחלוטין 

 16 עד האנשים, מה?חילקו חבילות מזון, הגיעו 

 17 לא ברמת השרון. בת שבע אלקובי:’ גב

 18 גם ברמת השרון, אנחנו, פיקוד העורף,  מר אבי גרובר:

 19 ברמת השרון לתת? בת שבע אלקובי:’ גב

 20 לא לתת, אמרתי עמותות, הצבא ועמותות.  מר אבי גרובר:

 21 לתת היו נותנים פה המון שנים, באצ'י, המון שנים היו, מר רמי ברלב:

 22 רגע, אבל מה, אנחנו מדברים על העיקרון או שאנחנו מדברים על לתת? גרובר:מר אבי 

 23 לא יודעת, כי לפי מה שהרווחה אומרת, בת שבע אלקובי:’ גב

 24 אני אין לי בעיה,  מר אבי גרובר:

 25 זה נכון לפסח זה. לחגים הבאים זה כבר יכול להיות משהו אחר.  בת שבע אלקובי:’ גב

 26נקודות שכל הנקודות האלה לדעתי חלות גם על פסח הזה, גם אני קראתי  מר אבי גרובר:

 27 בראש השנה וגם על פסח הבא.

 28 לא, היא ציינה שנכון לזה, לפסח,  בת שבע אלקובי:’ גב
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 1 היא לא אמרה שרק, מר אבי גרובר:

 2 היא לא ציינה, בת שבע אלקובי:’ גב

 3ובעלי צרכים אבל זה לא שבראש השנה רבים מהנתרמים הם לא קשישים  מר אבי גרובר:

 4מיוחדים. זה לא שהיא אומרת שבראש השנה אנחנו כן קונים במחיר 

 5 המלא ולא במחיר המוזל. 

 6 היא ציינה בפירוש שנכון לעכשיו, לפסח, בת שבע אלקובי:’ גב

 7 אני קראתי, אני חושב שמה שקראתי מאוד ברור. מר אבי גרובר:

 8י לא קראתי, פעם ראשונה אני גם קראתי עכשיו, אני באמת שאנ בת שבע אלקובי:’ גב

 9 שקראתי,

 10 אז אני אומר זה נכון שהשורה שלה זה כרגע להמשיך, מר אבי גרובר:

 11 הנה, בבקשה. בת שבע אלקובי:’ גב

 12היא אומרת כרגע, אבל הסיבות שהיא מביאה לדעתי רלוונטיות לא רק  מר אבי גרובר:

 13 לפסח הקרוב, הן רלוונטיות,

 14 א ציינה, אחת הסיבות שהי בת שבע אלקובי:’ גב

 15אגב באצ'י, אני רוצה שתדעי מאחר ואני לעובדים שלי גם קניתי שוברים,  מר רמי ברלב:

 16שקל  300אחוז. אם את קונה  7אחוז של ירון גדות הם פחות  7-אפרופו ה

 17אחוז. מי שהולך לקנות עם התווים האלה מפסיד  7הלקוח מקבל פחות 

 18 אחוז. להיפך, חבל.  7

 19 הפוך. הפוך. לא,  בת שבע אלקובי:’ גב

 20 אחוז פחות.  7אתה משלם  ר צחי שריב:”ד

 21 נכון.  בת שבע אלקובי:’ גב

 22 שקלים,  93-אתה קונה ב ר צחי שריב:”ד

 23 נכון. בת שבע אלקובי:’ גב

 24לא נכון, זה לא כולם מכירים בזה מלא. בדיסקאונט מכירים לך את זה  מר אבי גרובר:

 25 פחות. 

 26אחוזים. מי שמקבל  7שקל לשלם פחות  300לא, העירייה אמורה על  מר גיא קלנר:

 27 שקל.  300מקבל 

 28 שקל, חבר'ה. 300-שקל כ 300-חלק מרשתות הדיסקאונט לא מכירים ב מר אבי גרובר:
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 1 לא, לא, לא.  בת שבע אלקובי:’ גב

 2 אני אומר לכם. יש אצלם איזשהו, מר אבי גרובר:

 3דוק את המספרים. שתי אבי, אבי סליחה, זה הרבה יותר רחב. אפשר לב מר יעקב קורצקי:

 4 שנה, 20-העמותות האלה ב

 5 אני יכול בבקשה לגמור לדבר ואז תמשיך? מר אבי גרובר:

 6 כן, סליחה. הם פשוט נכנסו אז אני גם התערבתי. מר יעקב קורצקי:

 7ברשותך אבי, אני מצטער שאני התערבתי לך, אבל מאחר ואני באמת יודע  מר רמי ברלב:

 8 . אני אומר לך, 300לא מקבלת את  300את זה, את מגיעה עם 

 9 לא, זה אין מצב, רמי, אתה טועה. לדעתי אתה טועה. מר גיא קלנר:

 10 כדאי לכם לבדוק מה כתוב על, מר רמי ברלב:

 11תלוי איזה תלושים אתה קונה. תלוי בזה, בשופרסל הרגיל נכון. אם אתה  מר אבי גרובר:

 12 הולך לרשת של הדיסקאונט, 

 13 יות.לרשתות ספציפ מר רמי ברלב:

 14 ברשתות ספציפיות מורידים.  מר אבי גרובר:

 15 ברשתות מוזלות מראש אומרים לך זה לא שווה ערך. מר רמי ברלב:

 16 נכון.  מר אבי גרובר:

 17 אבל ברוב רובם של העסקים,  מר רמי ברלב:

 18אתה מביא חבילה, פתיתים זה פתיתים, לא מקטינים לך את השקית של  מר אבי גרובר:

 19 הפתיתים. 

 20שקל, אתה  30א יודע כמה שילמו על החבילה הזאת. אתה נתת דאתה ל ריב:ר צחי ש”ד

 21 , 2,40לא בדקת את החשבון שהפתיתים משולמים 

 22אז זה העניין? אם אתם רוצים לעשות יותר בקרה יש משרד רו"ח  מר אבי גרובר:

 23שמלווה. אנחנו מדברים כרגע על העיקרון שבו אתם אומרים שאי אפשר 

 24זון אלא רק מביאים תלושים. עכשיו אני אומר עוד יותר להביא חבילות מ

 25 פעם אני ראיתי פעילות מקסימה, 

 26 העירייה. ד עידן למדן:”עו

 27העירייה. אנחנו פה כי אנחנו עירייה. אם אתה לא רוצה עם העירייה הם  מר אבי גרובר:

 28לא צריכים אותך, הם יעשו. ואני יכול להבטיח לך משהו, גם אם ההצעה 
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 1יכול להבטיח לך שגם בראש השנה וגם בפסח הבא וגם הזאת תעבור אני 

 2בכל השנים ימשיכו לחלק פה חבילות. מה שמחולק לאנשים הוא הרבה 

 3 מעבר לערך שאתה נותן.

 4אני חושב הדבר היחידי אולי שכן אני הייתי מוכן לקבל בהצעה הזאת  

 5שבאים ואומרים שיהיה מינימום, כאילו האחוז השתתפות של העירייה 

 6מסוים מתוך מה שמחלקת העמותה. לזה אני מוכן. זה משהו  הוא אחוז

 7שאני מוכן אליו ואז באמת, ממה שאני יודע הכניסו את העירייה מתוך 

 8המקום הזה דרך אגב לעניין. יעקב, סיפרת על זה שהמקום שבו היה 

 9שאנשים אמרו אם אתם אלינו ומחלקים, בואו נראה גם אתכם 

 10 משתתפים בעניין.

 11ד שהפעילות שנעשית שם היא מדהימה ואנחנו מגיעים ואני יכול להגי 

 12לאנשים הביתה ועוזרים להם והם כל כך שמחים לראות. עכשיו ראיתי 

 13היום כל מיני מקרים שאנשים בכתבות נחשף האופן שהשירות או איך 

 14שאני לא יודע בדיוק לקרוא לזה, של אנשים שכאילו נשארו מאחור 

 15מאות ואלפים של אנשים מגיעים במצבי עוני מאוד מאוד קשים וראיתי 

 16 אליהם הביתה עם חיוך והם פותחים את הדלת,

 17 איפה צנעת הפרט? איפה צנעת הפרט? אם אתה ראית אז הם צילמו.  בת שבע אלקובי:’ גב

 18 הוא בחר, שנייה. למה את מחליטה,  מר אבי גרובר:

 19 )מדברים ביחד(

 20 , אני אומר אמיתי באיזשהו זכות את מחליטה מר אבי גרובר:

 21 צנעת הפרט.  בת שבע אלקובי:’ גב

 22 )מדברים ביחד(

 23שנייה. אני מנסה להגיב. זה לא פעם ראשונה שאנשים מתפרצים, אנחנו  מר אבי גרובר:

 24מאפשרים פה קצת יותר דיון. אני חושב שיחסית זה בלי צעקות, יחסית 

 25זה נושא שאמור להיות הכי, אחד מהיותר טעונים היום, אנחנו בינתיים 

 26אותו יפה, אני מקווה שנמשיך ככה. אבל אפשר קצת הערות עוברים 

 27 ביניים והכול בסדר. 

 28את יודעת, ראיתי כתבו מתן בסתר. אין קשר בין מתן בסתר לבין הסיפור  
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 1הזה שקורה פה. אין שום קשר. למה את עושה ככה? את יודעת מה זה 

 2 מתן בסתר?

 3 כן.  בת שבע אלקובי:’ גב

 4 ר?מה זה מתן בסת מר אבי גרובר:

 5 שאף אחד לא צריך לדעת.  בת שבע אלקובי:’ גב

 6לא, מתן בסתר שאין לך מושג מי תרם לך. זה מתן בסתר. מתן בסתר זה  מר אבי גרובר:

 7שהמקבל לא יודע מי נתן לו, כמו בגמדים והענקים שהיינו בבית ספר זה 

 8 מתן בסתר. 

 9 ות. מעל 8יש גם מי שנותן לא יודע למי נותנים. יש שם  ר צחי שריב:”ד

 10יפה. אז עכשיו אנחנו, זה בגדול מתן בסתר. אנחנו לא מדברים פה על מתן  מר אבי גרובר:

 11 בסתר. יש משפחות, 

 12 משפחות,  180הרווחה נותנים רשימות של  מר יעקב קורצקי:

 13מלווים את האנשים הביתה ונופלים  12אנחנו לא הולכים בשידור בערוץ  מר אבי גרובר:

 14ים את כל רמת השרון אליה לסלון לראות את לגב' ואומרים לה, ומכניס

 15 המצב שלה.

 16אנחנו עוזרים לאנשים בזה שאנחנו מגיעים ואנחנו מראים לאנשים  

 17אכפתיות ואנחנו באנו לא רק בהקשר של חבילות מזון, הגענו לאנשים 

 18הביתה ואני יכול להגיד לך שעצם ההגעה אל אנשים הביתה, לא רק בזה 

 19איזשהו אופן, לדעתי יוצר קהילה, יוצר שהם מקבלים את זה בדואר, ב

 20 הרבה מאוד ערכים שאני חושב שהם יפים מאוד.

 21זה קורה גם בעמותות חילוניות. ואת יודעת משהו? אני דווקא הולך  

 22להיפך, אני הייתי רוצה לראות, הייתי מזמין לפה עמותת רמת השרון 

 23, חופשית, לא קשור אליכם בכלל, באופן מקרי מישהו בחר שם מקסים

 24 חילק חבילות וראיתי פוסטים שהם נורא מתגאים בפעילות שלהם. 

 25שיהיה להם נורא קשה לסחוב את זה וכל הלוגיסטיקה קצת  יכול להיות 

 26שברה אותם אז הם החליטו לעבור לדרך אחרת, אבל אני רואה פה 

 27אוכלוסייה שכן באה וכן עובדת קשה וכן מוכנה לרוץ לתוך הבתים של 

 28ה, ואני לא רואה סיבה שאנחנו העירייה נבוא ונגיד האנשים ולעשות את ז
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 1 שזה אסור בחוק לעשות את זה.

 2יש גם תופעות שאני אומר את זה בצורה אמיתית וכנה, חלק מהאנשים,  

 3לא כולם, זה אחוז, יכול להיות שזה אפילו אחוז שולי, אוקי? לוקחים את 

 4 התלושים האלה, פודים אותם בכסף בשביל כל מיני דברים. 

 5 אחוז שולי ביותר.  דברת וייזר:’ גב

 6 יכול להיות, אבל עדיין זה קורה. את האוכל לא מוכרים, זה חד משמעית. מר אבי גרובר:

 7 כן, אבל אתה קובע להם, בת שבע אלקובי:’ גב

 8 איך אתה יודע? דובר:

 9 מי מוכר שקית פתיתים בשוק שחור?  מר אבי גרובר:

 10 אבל אתה קובע להם, בת שבע אלקובי:’ גב

 11אלף שקל גם לתלושים. אנחנו  180אבל באצ'י, אמרתי לך נוסיף עוד  ר יעקב קורצקי:מ

 12אלף  200מיליון שקל בשנה. מה זה  10נותנים פה לעמותות של ספורט 

 13מיליון שקל כי אני אוהב את  10שקל? ונוסיף לספורט על הדרך עוד 

 14 הספורט ברמות מטורפות שאני יודע מה זה נותן לילדים פה.

 15אנחנו כאלה הומניים ואנחנו רוצים לדאוג לחלש בואו נוסיף עוד  אבל אם 

 16אלף שקל, ריבונו של עולם. מה שעברו אנשים בקורונה הרי זה  180

 17ימשיך, זה גלגל שהולך להמשיך. אז בואו, אני אומר לך, אמרתי לך תגישי 

 18 בקשה לעירייה, 

 19 מה שחשוב פה זה הלקוחות של הרווחה.  בת שבע אלקובי:’ גב

 20 משפט אחרון שלי.  אבי גרובר:מר 

 21 שנה, 20אני  מר יעקב קורצקי:

 22 משפט אחרון שלי אמרתי.  מר אבי גרובר:

 23מיליון שקל  30שנה מדברים מעל  20שנה מתעסק עם זה,  25מן טהרב בו מר יעקב קורצקי:

 24שנה  20-מיליון שקל ב 2-בשנים האלה, העירייה השתתפה אולי ב

 25 עמותות של הספורט,האחרונות. כשאני נותן השוואה ל

 26 למה ספורט כל הזמן? מר גיא קלנר:

 27שנה אני מדבר איתך על עשרות מיליונים שזה הולך  20אני מדבר על  מר יעקב קורצקי:

 28לאנשים שהם לא בדיוק תושבי רמת השרון ומסכנים ואני בעד ואני רוצה 
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 1 לתמוך בזה. 

 2יקה אנחנו מדברים פה על מזערי השתתפות ומי יודע אם באצ'י הצד 

 3תמשיך לכהן בעירייה שזה ימשיך, מי מבטיח את זה? אני בטוח שלא 

 4אשאר פה לעד וצריך להעצים את הדגש הזה שתהיה תמיכה והשתתפות 

 5של העירייה קצת מחשבה על התושב הקטן הזה, זה יפה מאוד. זה דבר 

 6שמוסיף כבוד לעיריית רמת השרון. זה בכל הארץ, זה בכל העולם, ראיתי 

 7 ,שחקן כדורגל

 8 יעקב, אני מבקש משפט אחרון להגיד. מר אבי גרובר:

 9רגע אבי, ברשותך. ראיתי שחקן כדורגל מפורסם פרד מברזיל, הוא נסע  מר יעקב קורצקי:

 10חבילות  100ק"מ בברזיל על אופניים וכל ק"מ שהוא נסע הוא תרם  600

 11מזון. הוא גם יכל לתרום, זה מה שאתמול ראיתי בטעות בחדשות 

 12נסע מעיר לעיר וכל עיר שהוא הגיע הוא ביקש שישימו  הספורט, הוא

 13חבילות של מזון לתת לאנשים כי המצב הוא קשה וכשאתה נותן לבן אדם 

 14 אתה חושב עליו, זה מעבר לחבילה הזאת והם מחכים לזה. 

 15 איך אתה קובע מה יהיה בחבילה?  בת שבע אלקובי:’ גב

 16 דברים בסיסיים שצריך.  מר יעקב קורצקי:

 17 ביחד( )מדברים

 18סליחה באצ'י, אם זה כזה גרוע וזה לא טוב, למה אתם חילקתם חבילות  מר יעקב קורצקי:

 19 כאלה?

 20 הנה עובדה שעברו, בת שבע אלקובי:’ גב

 21 למה אתם חילקתם גם חבילות כאלה? וזה יפה מאוד. מר יעקב קורצקי:

 22 אבל למה אתם קובעים לאנשים אחרים שרוצים לתרום, מר אבי גרובר:

 23את טוענת שלתת תלושים זה גם טוב? תתני גם תלושים. מה הבעיה? למה  קורצקי:מר יעקב 

 24שנה, שכל שבוע הם מחלקים אוכל חם,  25את מזלזלת במשהו שעובד 

 25שזה לא רק אוכל, תפסיקו לדבר על אוכל, זה מוצרי חשמל, זו אישה 

 26שפתאום הילדה שלה חלתה במחלת הסרטן וצריך לבנות לה חדר שהיא 

 27מהן צריך את  2ילדים,  4פעם בשבוע לבית ויש לה עוד תוכל לבוא 

 28 התאומות לשלוח לפנימיה וזה עלויות אדירות. 
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 1 זה מה שהעירייה נותנת? דובר:

 2לא, אני אומר לך שזה מה שאתם מדברים זה יום יום התעסקות, זה  מר יעקב קורצקי:

 3באלף ואחד דברים. במה העירייה תתעסק? אתה פעם נתקלת 

 4 העירייה?  בבירוקרטיה של

 5 ועדת תמיכות, בת שבע אלקובי:’ גב

 6 תשאל את באצ'י. באצ'י בשביל איזה בחורה מסכנה עם איזה ילד, מר יעקב קורצקי:

 7 אבל ועדת התמיכות מה נותנת? ר צחי שריב:”ד

 8שקל עכשיו, עכשיו, העירייה  3,000מוציאים אותה מהבית וצריך לתת לה  מר יעקב קורצקי:

 9 .שקל 3,000לא מוציאה 

 10 אבל מכספי תמיכה,  ר צחי שריב:”ד

 11 לא, אבל אני מסביר לכם מה עושה,  מר יעקב קורצקי:

 12 )מדברים ביחד(

 13אין, מי ייתן את זה? אתה תיתן? תבוא מאוסטרליה. מי יודע מתי תחזור  מר יעקב קורצקי:

 14 לאוסטרליה, שם היה לך כיף, אדון צחי. פה זה רמת השרון.

 15 ד משפט אחרון. עכשיו אני אגי מר אבי גרובר:

 16 שנה. 30, 20אנשים חיים פה  מר יעקב קורצקי:

 17אבל מה הקשר, יעקב? כל הדברים האלה יש אלפי עמותות שתורמות  ר צחי שריב:”ד

 18 ונותנות,

 19בכל הארץ זה טוב, בכל העולם זה טוב. ברמת השרון המתייפייפת זה  מר יעקב קורצקי:

 20ו מגלי האור, משהו שנה זה היה מצוין. פתאום בא 25פתאום לא טוב? 

 21חדש לרמת השרון שפתאום החבילות זה לא טוב, זה מבייש. מספיק, 

 22תפסיקו כבר. ובטעות לשתי העמותות האלה יש כיפה על הראש. בבקשה 

 23 כב' ראש העיר.

 24משפט אחרון שלי בהקשר הזה. מה שאנחנו נותנים בעירייה זה תמיכה  מר אבי גרובר:

 25ה לא רק חבילות, אנחנו נותנים לעמותות שפעילות בתחום הקהילתי. ז

 26תמיכה לעמותות שבודקים אותן מבחינת הפעילות שלהן והכול. אז אנחנו 

 27נותנים תמיכה לפעילות לטובת הקהילה, זה מה שקורה שם. חלק מזה 

 28יכול ללכת לפעילות הזאת, אותן עמותות גם פעילות ועושות עוד כל מיני 
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 1ה מטבח שבו אנשים פעילויות, את מכירה אותן. למשל חב"ד מפעיל

 2יכולים להגיע ויש עשרות אנשים שמגיעים ובאים ואוכלים שם וזאת 

 3 הארוחה החמה שלהם.  

 4 לא עשרות. בת שבע אלקובי:’ גב

 5אנשים באים  4הבנתי שיש עשרות. לא משנה. אוקי. אז לא עשרות,  מר אבי גרובר:

 6ורה ואוכלים, גם משהו, לכל אחד זה עולם ומלואו. אז זה למעשה מה שק

 7 חוקית.

 8עכשיו אני אומר באמת כאילו אני לא מצליח להבין למה אנחנו כעירייה  

 9צריכים להתערב במשהו טוב שעובד כל כך הרבה שנים, אלא אם כן יש 

 10שיקול אחר. ולדעתי זה ברור שיש פה שיקול אחר שנוגע באמת לאותה 

 11כיפה שיש לחבר'ה בעמותות האלה על הראש. אני מזמין עמותות אחרות 

 12ואני מזמין גורמים אחרים לבוא גם להצטרף, לבוא גם לתרום פה. אנחנו 

 13יכולים אנחנו בעירייה גם, אמרתי את זה כל הזמן ואני אגיד את זה בכל 

 14ההקשרים, כמו שעשינו שתי חנוכיות, כמו שעשינו הרבה דברים, בואו 

 15 ניקח גם אנחנו ובואו נחלק גם אנחנו בעוד אפיקים. יש הרבה דרכים, 

 16 אתה זוכר את חוות הדעת הראשונה של הרווחה שהייתה? בת שבע אלקובי: ’גב

 17 את ברווחה, עוד פעם אני לא, מר אבי גרובר:

 18הייתה חוות דעת ראשונית שחוות הדעת אמרה חד משמעית מה  בת שבע אלקובי:’ גב

 19 דעתה. 

 20 ?-אוקי. ו מר אבי גרובר:

 21את ובגלל זה היא שונתה ומה לא מצאה חן בעיניך חוות הדעת הז בת שבע אלקובי:’ גב

 22 שהחלטת פה זה חוות דעת מתוקנת, אבי. אז זהו. אז זהו. 

 23רגע, רגע. מה את רוצה להגיד שראש העיר איים על מנהלת אגף החינוך  מר גיא קלנר:

 24 לשנות את חוות הדעת שלה?

 25 רווחה. מר אבי גרובר:

 26 מנהלת אגף הרווחה? מר גיא קלנר:

 27 לא אמרתי שום דבר. אני אומרת יצאה חוות דעת מסודרת, לא, אני  בת שבע אלקובי:’ גב

 28 הוא הטיל את אימתו? ראש העיר ככה איים עליה? מר גיא קלנר:
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 1 אני אמרתי את זה?  בת שבע אלקובי:’ גב

 2 לא, מה אמרת? תסבירי עוד פעם.  מר גיא קלנר:

 3 אני אמרתי איום? בת שבע אלקובי:’ גב

 4 אז מה ראש העיר עשה? מר גיא קלנר:

 5 אני אמרתי שיצאה חוות דעת מסודרת ראשונה בנושא, בת שבע אלקובי:’ בג

 6 כן. ובא ראש העיר, מר גיא קלנר:

 7 של הרווחה, בת שבע אלקובי:’ גב

 8 ושינה את זה?  מר גיא קלנר:

 9חוות הדעת הזאת כנראה לא הייתה נוחה לאנשים מסוימים בגלל  בת שבע אלקובי:’ גב

 10 סיבה מסוימת, 

 11 שהתקיים דיון, או מר אבי גרובר:

 12 אז שינו את חוות הדעת. בת שבע אלקובי:’ גב

 13או שהתקיים דיון. אני לא זוכר בדיוק, אבל או שהתקיים דיון ובסוף  מר אבי גרובר:

 14 הדיון כשהוצגו,

 15 שנה מה טוב. נכון?  20שכנעו איש מקצוע שעובד מעל  בת שבע אלקובי:’ גב

 16 ?. לא קרה לך אף פעםיכול להיות מר אבי גרובר:

 17 שנה, 25, 20יש לנו פה איש מקצוע שעובד  בת שבע אלקובי:’ גב

 18 לא קרה לך אף פעם שדיברת עם מישהו? לא קרה לך אף פעם?  מר אבי גרובר:

 19 ושכנעו אותו, בת שבע אלקובי:’ גב

 20 באצ'י, לא קרה לך אף פעם, מר אבי גרובר:

 21חדשה, אולי את אולי את באת ושכנעת את אשת המקצוע שיחסית פה  מר יעקב קורצקי:

 22 הכנסת לה כמה מילים לפה, 

 23 לא. בת שבע אלקובי:’ גב

 24 מחזיקת התיק, אולי זאת את? מר יעקב קורצקי:

 25 מבדיקה שעשיתי כל העיריות נותנות חבילות ותמיכה לעמותות. מר רמי ברלב:

 26 איך אתה יודע? בת שבע אלקובי:’ גב

 27  שנייה, שנייה. רגע, רגע, אבל לא סיימתי. מר רמי ברלב:

 28 )מדברים ביחד(
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 1 גיא היה. גיא בבקשה. מר אבי גרובר:

 2טוב. אני האמת רוצה טיפה להרחיב את היריעה של הסוגיה הזו כי אני  מר גיא קלנר:

 3חושב שברור לכולנו שנכנסנו היום לישיבה שיש בה נושאים מאוד 

 4משמעותיים על השולחן, בואו לא ניתמם בהקשר הזה בכל מה שקשור 

 5 לזה וסוגיות נוספות.לדת וקהילה נקרא 

 6עכשיו אני חושב שיש פה בשבועות האחרונים קצת הידרדרות בדרך שבה  

 7אנחנו מדברים אחד לשני ובדרך שבה אנחנו מנסים להכניע אחד את 

 8השני, ואני לא בטוח שזאת הדרך לא למועצה בנקודה שבה היא נמצאת, 

 9צריכים  לא ביחס לסוגיות המאוד גדולות שעומדות לנו על הפרק שאנחנו

 10לטפל בהן, סוגיות שהציבור רוצה לשמוע שאנחנו מטפלים בהן, סוגיות 

 11כמו המשרפה וכמו תע"ש וכמו תוכניות אחרות שנמצאות מסביבנו. יש 

 12לנו המון דברים שאנחנו צריכים לעבוד בהם בלכידות ואנחנו מוצאים את 

 13אחוז מהישיבה מתעסקים בללכת מכות  80עצמנו ישיבה אחרי ישיבה, 

 14 נו בינינו לבין עצמנו.אנח

 15אותי זה קצת מתיש ומעייף ואני חושב שהגיעה העת שכל אחד יסתכל על  

 16עצמו וכולנו ביחד ונחליט שאנחנו נותנים לזה מקום הרבה פחות 

 17משמעותי בסדר היום שלנו כמועצת עיר. יש לנו מספיק עם מה להתעסק 

 18 בחוץ ולדעתי זה גם מה שהציבור מצפה מאתנו.

 19 אז למה חתמת על הנייר הזה? מר רמי ברלב:

 20 בדיוק. לא מבינה. בת שבע אלקובי:’ גב

 21 למה חתמת עליו? מר רמי ברלב:

 22 מה הקשר? ד עידן למדן:”עו

 23 )מדברים ביחד(

 24 עידן, אני באמצע דברים. מר גיא קלנר:

 25 לא עיכבתי שום הצעה. בהזדמנות הראשונה היא נדונה. מר רמי ברלב:

 26, לא ממך ולא מאף אחד אני מבקש לא צריך ציונים, רמי, עם כל הכבוד מר גיא קלנר:

 27 עם כל הכבוד.

 28 אני לא מחלק לך ציונים.  מר רמי ברלב:
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 1אז אל תכנס לי בדברים ואל תגיד לבאצ'י מה אני חתום ומה אני לא  מר גיא קלנר:

 2 חתום, עם כל הכבוד. 

 3 לא, אבל אני לא מבינה, או שדנים בזה או שלא.  בת שבע אלקובי:’ גב

 4תחתום. אתה לא רוצה? אל תחתום. במילא אתה   אתה רוצה לחתום? יא קלנר:מר ג

 5 משתנה בין לבין, אני עקבי.

 6 אני לא משתנה, מר רמי ברלב:

 7 עכשיו תן לי להמשיך.  מר גיא קלנר:

 8 )מדברים ביחד(

 9 אז אני אסביר לך. מר גיא קלנר:

 10 אתה חבר בקואליציה, אני רק מזכיר לך.  מר רמי ברלב:

 11 אז אני אסביר לך. נר:מר גיא קל

 12 ואתה יוצא נגד. מר רמי ברלב:

 13 אני אסביר לך.  מר גיא קלנר:

 14 אז מה אתה מוכר פה בעצם?  מר רמי ברלב:

 15 אז אני אסביר לך.  מר גיא קלנר:

 16 מה אתה מוכר?  מר רמי ברלב:

 17 האחרון שיכול להטיף מוסר בשולחן הזה זה אתה. מר גיא קלנר:

 18 גם לא אתה. מר רמי ברלב:

 19 ברים ביחד()מד

 20 למה להגיד לרמי כזה דבר? בת שבע אלקובי:’ גב

 21 )מדברים ביחד(

 22למה אני לא יכול? כי אתה משחק עם הטלויזיה מול הקהל שלך? למה אני  מר רמי ברלב:

 23 לא יכול?

 24 )מדברים ביחד(

 25 למה הוא האחרון? למה להגיד עליו כזה דבר? בת שבע אלקובי:’ גב

 26 )מדברים ביחד(

 27 )הפסקה(

 28 טוב, חזרנו מההפסקה. גיא, אתה רוצה בבקשה להמשיך? רובר:מר אבי ג
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 1מה שאמרתי קודם לפני שהתפרצו כוון בדיוק לדרך שבה אני חושב אנחנו  מר גיא קלנר:

 2צריכים לבחון את המציאות. הצטברו בחודשים האחרונים הרבה מאוד 

 3דברים על סדר היום של העירייה הזו ושל העיר הזאת והצטברו לעירייה 

 4הרבה מאוד נושאים שהם נושאים שאין מה לעשות, מושכים אותנו  הזאת

 5לקצוות, אז כן, כמו שנאמר פה כבר קודם אני לא זוכר ע"י מי רק חמור 

 6לא משנה את דעתו או לא מסדר אותה. ולא אמרתי ששיניתי את דעתי, 

 7מה שאמרתי זה שאני מתייחס למציאות שאנחנו נמצאים בה ואני חושב 

 8ות וטקט והסתכלות על המציאות בקטע הזה אין לו שמי שמפעיל רגיש

 9 יכולת אלא שלעשות את זה. זה מה שהתכוונתי. 

 10אני חתום על הנייר הזה, אני עומד מאחורי החתימה שלי. אני רק אומר  

 11שבמציאות הזו שאנחנו נמצאים בה עם צוואר הבקבוק של הישיבה הזו, 

 12אנחנו עוברים, עם עם אלף דברים שקורים אותם, עם חודשים אחרונים ש

 13כל מה שהיה אני חושב, גם דיברתי על זה בישיבת קואליציה, אתה לא 

 14נכחת בה לכן אולי חסר לך החלק הזה, אני חושב שצריך לעשות פה 

 15 איזשהו משהו שמתייחס לתקופה. זה בהקשר הזה ואמרתי את זה. 

 16 

 17של יום זה לא העמותות לגופו של עניין, אני חושב שבסיפור של תלושי החג מי שמעניין בסופו 

 18וזה לא המועצה, זה מי שמקבל את ההטבה. זה מי שמקבל את החבילות 

 19 או מי שאמור לקבל את התלושים, הם אלו שמעניינים בעיניי. 

 20ומכיוון שהם אלו שמעניינים אני רוצה להציע משהו אחר בהקשר הזה,  

 21יות לתקופה ועד שאנחנו מגיעים או כדי שלא נגיע להחלטות שהן קיצונ

 22כרגע לא נעשה  2020מצד אחד ומצד שני. אני מציע שבכל מקרה לשנת 

 23שינוי, אמרתי את זה גם בישיבת הקואליציה. בכל מקרה כל שינוי שיחול 

 24 . 2021יחול משנת 

 25אגף הרווחה יבצע בדיקה, מבחינתי מול  2020אני מציע שעד אוקטובר  

 26להמשיך  האנשים הרלוונטיים וישאל מה הם רוצים, האם הם רוצים

 27 בנוהל הקיים של קבלת חבילות, 

 28 מקובל. מר יעקב קורצקי:
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 1האם הם מעוניינים לקבל תלושי שי כי מכל סיבה שבעולם זה יותר  מר גיא קלנר:

 2מתאים להם ואני מכבד את זה ואני בעד זה, ועל הבסיס הזה נבצע את 

 3 החלוקה ואת ההקצבה.

 4 מקובל.  מר יעקב קורצקי:

 5 הוא אמר? מה בת שבע אלקובי:’ גב

 6 על הבסיס הזה בעיניי יבוא לציון גואל.  מר גיא קלנר:

 7 מה הפשרה? בת שבע אלקובי:’ גב

 8 פשרה יפה.  מר יעקב קורצקי:

 9 גם נחלק את הדבר הזה, גם האנשים יקבלו את מה שהם רוצים, מר גיא קלנר:

 10 מה הוא אמר?  בת שבע אלקובי:’ גב

 11 מה שהציבור רוצה. מר יעקב קורצקי:

 12וגם לא נתקוטט אנחנו בינינו לבין עצמנו על משהו שבכלל הציבור צריך  קלנר:מר גיא 

 13 לקבוע אותו. 

 14 מקובל. הציבור מעל כולנו. אתה צודק אלף אחוז. מקובל. מר יעקב קורצקי:

 15 אפשר לעשות טויסט על ההצעה שלך רגע?   נטע זיו:’ פרופ

 16 רק אם הוא חיובי. מר גיא קלנר:

 17 ה. גיא סיימת?חבר'ה שניי מר אבי גרובר:

 18 כן. מר גיא קלנר:

 19תודה. נטע בבקשה. כל אחד ידבר, אנחנו לא נצביע לפני שכל מי שירצה  מר אבי גרובר:

 20 לדבר ידבר. מבטיח. 

 21 עוד פעם הולכים לטויסטים ולויתורים. בסדר, אוקי.   מר ירון גדות:

 22 אפשר לדבר, אנחנו אנשים. בבקשה נטע.  מר אבי גרובר:

 23אני גם חתומה על ההצעה ואני גם עומדת מאחוריה, אבל אני גם מקשיבה   נטע זיו:’ פרופ

 24למה שנאמר כאן וגם הקשבתי בקשב רב למה שליאורה כתבה, כולל 

 25לסיפא שהיא חושבת שאפשר לשקול בהמשך לשנות את המדיניות הזאת.  

 26עכשיו השאלה שעלתה כאן האם זה טוב לחלק מזון או האם זה טוב 

 27שובה. זאת שאלה פתוחה בעולם הרווחה, יש לחלק תלושים אין לה ת

 28יתרונות לזה ויש יתרונות לזה, יש יתרונות של קהילה ויש בעיה של 
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 1פרטיות, יש בעיה של אוטונומיה אתה מחליט למישהו מה הוא קונה, מה 

 2הוא אוכל ומה שהוא מקבל מזון, הוא לא יכול לבחור. אין פה שאלה 

 3 חה נכונה.טובה, אין פה תשובה אחת למדיניות רוו

 4ולכן אני חושבת דווקא לאור זה שאולי היו פה גם התלבטויות בתוך  

 5מחלקת הרווחה, אולי, אני כן חושבת שצריך לשקול את זה לקראת 

 6אוקטובר אבל לא לשאול את האנשים רק, אפשר לשאול את האנשים 

 7אבל לקיים דיון מקצועי, זו שאלה שאנשים מתחום עולם הרווחה ידעו 

 8הדעת על הדברים האלה. זה לא רק עניין של לשאול מה איך לתת את 

 9 אנשים רוצים, 

 10 )מדברים ביחד(

 11 אבל חבר'ה, נטע מדברת. בואו נקשיב לנטע.  מר אבי גרובר:

 12 אבל נטע מדברת.  ד עידן למדן:”עו

 13 אבל עידן, אני אמרתי את זה בדיוק, תן לי.  מר אבי גרובר:

 14את השאלה של מה מדיניות הרווחה שלנו, יש פה שני חלקים. יש פה   נטע זיו:’ פרופ

 15תלושים או אוכל בעין מה שנקרא, לא יודעת מה. ויש את השאלה של 

 16השלב הבא בהנחה שמחליטים לתת את זה באמצעות תמיכות ועמותות, 

 17איך בוחרים את העמותות כי גם זה נמצא כאן על השולחן. וועדת 

 18 האלה.התמיכות צריכה להחליט על איך בוחרים את העמותות 

 19שמה שהיה הוא שיהיה והעמותות עשו עבודה נהדרת ויוכלו  יכול להיות 

 20שנה ויכול להיות שנרצה לרענן את העמותות ולהכניס  20להמשיך עוד 

 21הנה גם עמותות שעושות את זה במקומות אחרים. אז אני חושבת שאפשר 

 22 2021, כמו שליאורה אמרה עסקים כרגיל. ולקראת 2020-להחליט שב

 23גבי שתי השאלות האלה, אחת לגבי המדיניות עצמה ואיך נחליט ל

 24 מחלקים, במידה ועושים תמיכות, איך מחלקים את זה.

 25אני לא אוהב את המסכות האלה. הוצעה פה הצעה ואני מקווה ומאמין   מר ירון גדות:

 26שלא תפגע בתושבים וזה הדבר הכי חשוב, אבל המטרה שלה היא בעצם 

 27היא בתכל'ס להקטין את ההשפעה של  זאת הצעה מצוינת והמטרה שלה

 28קורצקי וחב"ד בעיר דרך העמותות האלה, וזה משהו שבעצם, זאת בעצם 
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 1פעם ראשונה שאני רואה שרמת השרון חופשית מובילה הצעה שמתאימה 

 2לאג'נדה שנבחרנו אליה. ויש בהצעה שני חסרונות בעצם. יש בהצעה שני 

 3 חסרונות. 

 4 אום לתפיסתו, פתאום מצליח לך לתפיסתו. פתאום.לפעמים יוצא לך פת מר אבי גרובר:

 5 יש בהצעה שני חסרונות. אחד זה,  מר ירון גדות:

 6ירון מעולם לא הבין את האג'נדה שעליה נבחרנו אז עכשיו הוא מתיימר  ר צחי שריב:”ד

 7 להבין אותה פתאום. 

 8יש בהצעה שני חסרונות. חסרון אחד זה שזה מגיע בתקופה באמת   מר ירון גדות:

 9בעייתית, קורונה וכל הדברים האלה, ובאמת אם זה רלוונטי רק 

 10לאוקטובר אז אולי הגיוני שימשכו את ההצעה ויעלו את אותה הצעה 

 11 בדיוק באותה צורה באוקטובר.

 12מצד שני יש עוד חסרון גדול בהצעה שאני לא חתום עליה. הגוש החילוני  

 13ישיים שהתחייב לפעול באג'נדה הזאת פעם אחר פעם משיקולים א

 14חתומים על ההצעה הזאת  8ובעייתיים מחליט לעבוד בצורה מפותלת. 

 15שתומכים בה וזה מביא לכל מיני משחקים הוא  9כשיש בעצם רוב של 

 16 איתם, הוא איתם, כל מיני דברים כאלה. אני בעד ההצעה הזאת. 

 17ונקרא לך גם קואליציה ואז אני אגיד שאתה  7-אני בעד שתוסיף את ה מר אבי גרובר:

 18 חלק מהקואליציה ואז אני יש לי, עושה לי הרבה שכל.

 19תן לו להיות מזכיר המועצה, ראית איך הוא ניהל לך את הישיבה והוציא  ד עידן למדן:”עו

 20 להפסקה.

 21 אני הוצאתי להפסקה.  מר אבי גרובר:

 22אני אצביע בעד ההצעה הזאת, אבל אני אומר לכם שזאת פעם אחרונה   מר ירון גדות:

 23ל הצעה של הגוש שאני לא חתום עליה, שאתם מביאים שאני מצביע ע

 24ואני לא חתום עליה. אני אצביע נגד. אני לא אמנע, אני אצביע  8-אותה כ

 25. אני אומר את זה לכם, 8-נגד כל הצעה מעכשיו שתגיע של הגוש שהיא כ

 26אני אומר את זה לכם, אתם יכולים לעשות עם זה מה שאתם רוצים, אתם 

 27ואני לא בפנים, ואני  8יש הצעה שחתומים עליה  יכולים לדעת מראש אם

 28אומר את זה גם לציבור למרות שזה האג'נדה שלי, במידה והפוליטיקאים 
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 1משחקים משחקים פרסונליים שפוגעים באג'נדה אני אצביע נגד הצעות 

 2או כחבורה שאני לא חתום עליהם אני אצביע נגדם למרות  8-שיגיעו כ

 3 שהם באג'נדה שלי,

 4 האיום נקלט. בוא נתקדם.  :מר גיא קלנר

 5 אז זהו. אני אצביע היום בעד וזו פעם אחרונה.  מר ירון גדות:

 6 ירון, אני מציע שתצביע נגד כבר עכשיו.  מר רוני בלקין:

 7 כן, תצביע עכשיו, יש לך אישור.  מר גיא קלנר:

 8 ואז אני הולך למחוק אותך,  מר רוני בלקין:

 9 אין בעיה.   מר ירון גדות:

 10 תצביע בעד. תצביע עכשיו כבר. לנר:מר גיא ק

 11 14רציתי להגיד משהו. בסך הכול אני רוצה להגיד שיש קואליציה של  מר רמי ברלב:

 12לא בגלל שאנחנו חותמת גומי, אני כבר אמרתי את זה  17חברים מתוך 

 13בישיבות המשותפות שלנו שיש הרבה מאוד נושאים בוערים על הפרק 

 14"י חלק מחברי הקואליציה אפשר והרבה מאוד מהדברים שעולים פה ע

 15לסגור אותם ולטפל בהם ובהסכמות עם מינויים כמו שצריך לטובת 

 16 ולתועלת הציבור.

 17ויש לנו המון נושאים בוערים בעיר שאנחנו לא מתקרבים אפילו לטפל  

 18בהם ועל זה כל הקצף והשצף שלי, גם על גיא. אני אומר את זה ואני אומר 

 19חברי מועצה יכולים לחלק  14פנים,  את זה בצורה שלא משתמעת לשתי

 20ביניהם משימות ולטפל בכל הסוגיות שעולות כאן לכאורה לסדר היום 

 21בלי להעלות את זה כאן לסדר ולשים על השולחן את הבעיות הבוערות 

 22 בעיר. זה הכול. 

 23עם אותן משרפות, עם הבית כנסת ועם הכבישים ועם הבניה שיש לנו פה.  

 24הזמן שלנו בכל ישיבות המועצה, ואבי אני אחוז מ 80אנחנו מתעסקים 

 25רוצה לבקש ממך קודם כל לא להאריך את הישיבות האלה. ודבר שני 

 26לקצר את סדר היום. אי אפשר ככה, אנחנו פשוט לא מתעסקים עם 

 27 העיקר. פשוט לא מתעסקים עם העיקר. 

 28 שתי ישיבות מועצה בחודש. ד עידן למדן:”עו
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 1 בות בחודש. בואו נכנס שתי ישי מר רמי ברלב:

 2מה שיקרה, כל מה שיקרה בשתי ישיבות בחודש זה אנשים ישכפלו  מר אבי גרובר:

 3 הצעות ויגישו עוד פעם.

 4 למה? מר רמי ברלב:

 5 אתה תראה שאנחנו נסתובב סביב, מר אבי גרובר:

 6 מה פתאום. מר רמי ברלב:

 7לזה  2אתה תראה מה יהיה בשתי ישיבות בחודש, אז הוא יוציא עוד  מר אבי גרובר:

 8 וישאלו עוד על זה. זה לא יהיה שתי ישיבות של שעתיים.

 9אני לא אומר שום דבר על האופוזיציה וזכותה של האופוזיציה לנקוט  מר רמי ברלב:

 10באיזה צעד שהיא רוצה וזה בסדר ולגיטימי. אני אומר שפעם ראשונה 

 11בתולדות העיר שיש פה פשוט טירוף של מנדטים. בואו נעשה עם זה משהו 

 12 ן, נוביל את זה. אנחנו חוזרים וחוזרים וחוזרים, נכו

 13 עושים את זה כל הזמן.  ד עידן למדן:”עו

 14 )מדברים ביחד(

 15 מותר לו לחשוב ככה. אתה תגיד לו מה הוא חושב?  מר אבי גרובר:

 16 )מדברים ביחד(

 17 עידן, אבל עידן, מר אבי גרובר:

 18 )מדברים ביחד(

 19א אמר את דעתו, זכותו לחשוב ככה. אבל למה אתה מחלק לו זה, הו מר אבי גרובר:

 20עכשיו אתה אומר לו אם הוא חושב נכון או לא? עידן, אני לא מבין את 

 21הריב עכשיו. עכשיו אתה אומר לו אם, זו התחושה שלו. הוא אומר את 

 22 התחושה שלו. אבל בואו ננסה לשמור על הדיון. סיימת רמי?

 23 כן.  מר רמי ברלב:

 24פתאום ע"י נטע שגם חתומה על ההצעה שהיא לא עלתה פה הסוגיה  ר צחי שריב:”ד

 25בטוחה אם זה שוברי מזון או חבילות מזון זה הדבר הנכון, סוגיה פתוחה. 

 26לפחות שתי עמותות שמחלקות יודעות את התשובה. אם אני מסתכל על 

 27הבקשה של עמותת חסדי תקווה בעיריית רמת השרון בטופס ששואל מה 

 28רמת השרון, אחרי ימי כיף לילדי  הם פעולות התאגיד ותרומתו לתושבי
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 1הנזקקים ואחרי אספקת מוצרי חשמל למשפחות נזקקות וכו', וסיוע 

 2בסוכות אבלים, כתוב אספקת כרטיסי מזון נטענים למשפחות נזקקות 

 3לקניה ביוחננוף ובסופר. זה הבקשה שלכם לקניית שוברי מזון. אני עובר 

 4 וטמן,בלעמותה הבאה שזאת עמותת חב"ד, הרב 

 5אחוז מהמשכורת שלה והיא נתנה  20דברת שתהיה בריאה היא תורמת  יעקב קורצקי:מר 

 6 שקל.  5,000

 7 כתבה בטופס לעיריית רמת השרון שהיא מחלקת שוברי מזון.  ר צחי שריב:”ד

 8 כל השנים? מר יעקב קורצקי:

 9 . 2019בית חב"ד, זה בטופס של השנה האחרונה, של  ר צחי שריב:”ד

 10 )מדברים ביחד(

 11 יעקב, בבקשה אל תפריע לי.  י שריב:ר צח”ד

 12 )מדברים ביחד(

 13ככל והתמיכה מעיריית רמת השרון הולכת לקניית שוברי מזון אז אנחנו  ר צחי שריב:”ד

 14למרץ  30-יכולים לקנות אותם בעצמנו. בית חב"ד רמת השרון העלה ב

 15משפחות עם תמונה  300-שקל בתלושי מזון יחולקו ל 50,000פוסט מעל 

 16ב גוטמן עם מעטפת השוברים עבור המשפחות שנרכשו ובתמונה הר

 17 בהנחה גדולה ברשת ברקת ליד הסניף שלהם בסוקולוב רמת השרון. 

 18 )מדברים ביחד(

 19 אבל מה זה אומר? לא מבין מה זה אומר. מר יעקב קורצקי:

 20 אם נותנים לעמותה כסף, ר צחי שריב:”ד

 21 אבל אתה בא לעצור את הצד השני.   דובר:

 22 והיא קונה בהם שוברים. י:מר יעקב קורצק

 23זה רק מראה שהעמותות האלה, אתה בא ואומר בהצעה הזאת אסור  דובר:

 24 לחלק מזון. 

 25 אבל הוא צריך להעביר את זה דרך גורם שלישי. ר צחי שריב:”ד

 26 אבל הגורם השלישי הזה, דובר:

 27 איפה היו העירייה, למה לא חילקו? מר יעקב קורצקי:

 28לישי הזה יודע לתת גם את זה וגם את זה. הם לא אומרים אבל הגורם הש ר צחי שריב:”ד
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 1לך שהם באופן קדוש זה, הם פועלים בכל דרך שהם יכולים להשיג מצד 

 2  אחד לאסוף תרומות מאנשים ולהביא את זה לאנשים שנזקקים. למה?

 3מסיבותיהם שלהם. הם ככה חושבים. אם הם מצליחים להשיג תלושים 

 4 אז הם מביאים.

 5אותה דרך עוצרת ליד המקלט משאית, מוריד מהמשאית, אבל לפעמים ב 

 6אני יודע, אני רואה איך זה הולך, אנשים תורמים, חקלאים תורמים 

 7ירקות, חקלאים תורמים כל מיני דברים. מאפיות תורמות עוגות וכל מיני 

 8 כאלה דברים.

 9 זה ימשיך.  מר יעקב קורצקי:

 10ולה להשתתף? מה כל כך נורא זה ימשיך, אבל למה העירייה לא יכ ר צחי שריב:”ד

 11 שהעירייה עוזרת להם?

 12ואם אתה אומר כל כך יפה שזה טוב ושהעירייה צריכה לתת עוד תוספת,  מר יעקב קורצקי:

 13אלף שקל לתת לרווחה שיחלקו גם כן תלושים. מה  180-אז בואו נגדיל ב

 14 הבעיה, צחי? למה לעשות רע? אני לא מבין את זה. מה יש פה,

 15 אתם אמרתם שלקוחות הרווחה לא יודעים מה טוב בשבילם.  ר צחי שריב:”ד

 16 מי הכניס את המילים האלה? מי אמר את זה, צחי? אני אמרתי? מר יעקב קורצקי:

 17 יעקב, תן לי להגיד שני משפטים.  ר צחי שריב:”ד

 18 אתה לא יכול להגיד משהו שלא אמרנו. מר יעקב קורצקי:

 19ושמן ולא את השמן הזה אלא את השמן מישהו צריך להחליט פתיתים  ר צחי שריב:”ד

 20הזה ולהביא להם ארגז הביתה ואם ניתן להם שוברי מזון הם יקנו בזה 

 21אלכוהול וסמים. וגם אתם נותנים שוברים. מה, אתה לא חושש 

 22 מהשוברים שגוטמן נותן שהם ימכרו את השובר, 

 23 )מדברים ביחד(

 24ומרת לאסור את זה. על ההצעה שלך לא אומרת לעודד, ההצעה שלך א מר אבי גרובר:

 25זה אנחנו אומרים. אני לא אומר, אני לא באתי כתבתי הצעה אסור לחלק 

 26תלושים כי. אני בא ואומר שאם יש דרך לתת לעמותות, הרי אתה נותן 

 27לעמותה, אתה לא נותן לתלוש, אתה לא נותן לארגז הזה. אתה נותן 

 28תי לך לעמותה עוד כסף, העמותה לוקחת גם את הכסף הזה. אני אמר
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 1 יכול להיותשאני מוכן למשל להוסיף קריטריון שהכסף של העמותה 

 2אחוז  80אחוז מהפעילות. עמותה לא תדע להשיג עוד  20מקסימום 

 3מהמקורות שלה היא לא תקבל מאתנו תמיכה ואז אתה מבטיח שיש 

 4 איזושהי העצמה מסוימת של התרומה.

 5פועל שאנשים אבל אתה מציע לאסור צד אחד. זאת אומרת מה שיקרה ב 

 6של הרווחה שהיו יכולים לקבל גם בתוך החבילות גם עוד דברים, כשאתה 

 7אוסר את הזה וזה רק הולך בדרך של תלושים אז אתה כרגע לאנשים 

 8שמקבלים, אני גם לא יודע אם לקרוא לזה נזקקים, חלק מהם אתה יודע, 

 9צאה אני לא יודע כמה הם נזקקים, הם יקבלו פחות. זה מה שיצא. זה התו

 10 פה.

 11 אבי, לא נכון.  ד עידן למדן:”עו

 12-ימשיכו להיות. חבר'ה נו, אני אומר, אני רואה איך זה קורה. ה 180-ה מר אבי גרובר:

 13, אבל כשקורה שמה המפעל הזה 180-האלה אמנם הם יקבלו את ה 180

 14של החבילות ועוצרים אנשים ותורמים כל מיני תרומות, אתם לא מבינים 

 15וצרים שמה ומורידים, אז אני אומר לכם שזה איזה דברים אנשים ע

 16ייפסק והם יקבלו בסוף פחות. זאת התוצאה של ההצעה הזאת. אל 

 17 תברחו מהאחריות הזאת, אנשים יקבלו פחות. אם אתם בעד זה, סבבה.

 18 )מדברים ביחד(

 19במקום לתת להם שהם מקבלים בדרך אני לא יודע מה סחורות וכו',  ר צחי שריב:”ד 

 20יש חצי מיליון שקל בשנה משכורות. אתה יודע מה מזה באחת העמותות 

 21תלוי בתמיכה של העירייה? לקחת את זה לעובדי העירייה בעצמם יקחו 

 22 את הכסף, 

 23 איזה משכורות יש?  מר יעקב קורצקי:

 24 )מדברים ביחד(

 25 אין שום משכורת בחסדי תקווה.  דובר:

 26ון סתם להסיט את המוקד אף אחד לא דיבר על להפחית. להיפך, זה ניסי ר צחי שריב:”ד

 27ולחרחר מריבות. אמרנו את אותם שקלים שנותנים אנחנו ניתן ישירות. 

 28 עיריית רמת השרון, זה כתוב גם בעקרונות התמיכות שלנו,
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 1 צחי,  מר יעקב קורצקי:

 2 מה שאנחנו יכולים לעשות לבד אנחנו עושים לבד.  ר צחי שריב:”ד

 3אלף שקל  180ם שהיא לא תצא ממנו. אתה מכניס את באצ'י לתהו מר יעקב קורצקי:

 4שהעירייה תיתן לתמיכה לקשישים ברווחה ואני לא יודע איך אתה רוצים 

 5 לעשות את זה, יעמדו בתור שמה? איך יעשו את זה?

 6 מה זאת אומרת? עושים את זה במקומות אחרים בארץ. בת שבע אלקובי:’ גב

 7מיליון לא יספיק.  1,8ל אלי, אלף שקל, תקשיב לי, תסתכ 180-בסדר. ה מר יעקב קורצקי:

 8 מיליון לא יספיק. אלף אחוז.  1,8מניסיון, 

 9 )מדברים ביחד(

 10 נטע, תראי לי באיזה עירייה לא מחלקים מזון.  מר רביד פלד:

 11 רחובות.  נטע זיו:’ פרופ

 12 מחלקים גם מזון וגם תלושים. גם מזון וגם תלושים. מר רביד פלד:

 13 ה ראש עיר צדיק, חרדי.כן, רחובות. יש שמ מר יעקב קורצקי:

 14 צחי בבקשה, יש עוד משהו? סיימת? מי עוד רוצה לדבר? בבקשה עידן. מר אבי גרובר:

 15אחד, להבדיל מרמי אני חושב שהרבה מאוד דברים אנחנו יושבים ועושים  ד עידן למדן:”עו

 16גם בעבודה השוטפת היום יומית מחזיקי התיקים האלה והאחרים, דרך 

 17חד עושה פה הרבה מאוד דברים בכל מיני תחומים חברי מועצה, דרך כל א

 18רבים ואחרים. והנושא הזה שמונח על השולחן לטעמי הוא לא פחות 

 19חשוב מאף נושא אחר והוא בהחלט נושא, יש גם סוג של פיל בחדר גם כן, 

 20נכון? אבל אני חושב שצריך להתמודד בדבר הזה מאוד מאוד ענייני. אני 

 21 נטע הם מאוד נכונים. חושב שהדברים שאמרו פה גיא ו

 22אחד, העלו איזשהו פוסט בפייסבוק עם ציטוטים של ראש העירייה  

 23מהעבר. מה שאמרתי אני מנסה לחפש, מנסה להתחבר לדברים שאמרו 

 24ואני אמרתי אני חתום על ההצעה ואני חושב שההצעה הזאת היא מאוד 

 25נגד נכונה והיא לא סותרת פעילות בבילוי, פעילות נגד משרפה, פעילות 

 26המנחת, פעילות נגד אתר הזיהום הבלתי נסבל שקם לנו בפי גלילות קרוב. 

 27כל הדברים האלה מתעסק יחד עם ראש העירייה ואחרים ומתעסקים גם 

 28 בדברים אחרים. לרגע הדברים האלה לא מוזנחים.
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 1צר לי, ירון, אני לא מסכים עם הסיפא של הדברים שלך, כן איום, לא  

 2ע ואל תתמוך. הולכים בסופו של דבר עם איום, לא מתאים אל תצבי

 3הרעיון, עם המרכז, עם המטרה, עם הדברים. אתה טוען שזה בעדך, לפני 

 4שנייה קמנו מנושא שיש את הביטוי על אבן שנזרקה לתוך הבאר, דברים 

 5 אחר כך שמאוד קשה לטפל בהם כשלא מטפלים בהם בעוד מועד. 

 6 זה הנושא?  מר ירון גדות:

 7 הנושא פה,  ד עידן למדן:”עו

 8 הנושא הקודם. מר אבי גרובר:

 9 הקודם, אבל זה לא.  מר ירון גדות:

 10הנושא הקודם. אני מציע שלא תחזור בנושאים עתידיים על אותם דברים,  ד עידן למדן:”עו

 11 אפרופו האיומים.

 12 הודעתי לתושבים ולכולם שאני אחזור על זה.  מר ירון גדות:

 13ני הייתי חבר בקואליציה בקדנציה הקודמת אחד יש פה עניין, גם כשא ד עידן למדן:”עו

 14הדברים שדוברו היה בחינת נושא העמותות האחרות ובחינת נושא 

 15הפסקת המזון. אני חושב שהפסטיבל הזה של סלי המזון למרות שגם אני 

 16 הרבה פעמים התייצבתי,

 17 ותרמת. מר יעקב קורצקי:

 18 ובמקומות אחרים. ד עידן למדן:”עו

 19 ת.ותרמ מר יעקב קורצקי:

 20תרמתי בהגעה, לזה אני מתייחס. אז אני חושב שהדבר הזה הוא דבר   ד עידן למדן:”עו

 21פחות נכון. אני חושב שהדבר הזה הוא פחות נכון חלוקת החבילות ואני 

 22חושב שמאוד נכון שלא העירייה היא זו שתיתן את התקציב לדבר הזה. 

 23יתי ער אני חושב שההצעה לחלוקת התלושים היא הצעה נכונה. אני הי

 24בדיוק כמו כולם פה לסיפא של הדברים שאומר לצורך העניין השנה כרגע 

 25 .2020בואו נשאיר את זה כפי שזה היה עד היום מה שנקבע בתקציב 

 26אני כן חושב שאנחנו צריכים לנתק את ההקשר או את החשש ולו צל צלו  

 27של חשש למשהו לא נכון, אני חושב שצריך ללכת ולבדוק גופים אחרים 

 28לי יתנו פה את השירותים אם צריך. ובכל מקרה אני חלוק עליך, אבי, שאו
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 1 אני חושב שזה לא ימנע את קבלת הדברים. 

 2מי שמחלק ועוסק בחלוקת סלי מזון וחבילות מזון ימשיך לעשות את זה  

 3עם תקציב העירייה או בלי תקציב העירייה מכמה וכמה סיבות, נאמר 

 4הזה אפשר לרדת ממנו, החלוקה שזה פרומיל בעשייה, אז את הפרומיל 

 5 הזאת תתבצע בלי קשר לחלוקת התלושים. 

 6לגבי התלושים נאמר במפורש בהצעה זה יהיה בסמכות הדרג המקצועי,  

 7 יכול להיותשמי שבאמת לא יכול לקבל את, המקרים הבודדים. 

 8, אבל 400-או ה 300-מתוך ה 100שהמקרים הבודדים האלה יהיו 

 9ניתן יהיה לתת את התלושים בגלל החשש במקרים הבודדים שבהם לא 

 10 שנאמר אז יהיה אפשר לבוא, 

 11 אפשר להציע משהו? מר אבי גרובר:

 12 אז העירייה היא זו שתיתן, אגף הרווחה יודע לעשות את זה. ד עידן למדן:”עו

 13 אפשר להציע משהו? מר אבי גרובר:

 14 כן. ד עידן למדן:”עו

 15ם חתומים עליה, אבל תראו, גם אתם אני לא חתום על ההצעה הזאת, את מר אבי גרובר:

 16מעלים שיש פה כאילו פינות שעוד לא סגורות בהצעה הזאת. אתם 

 17בעצמכם אומרים נכון, יש נקודות כאלה, יש נקודות, מה שגיא אמר, מה 

 18 שנטע אמרה וזה. 

 19את מחזיקה את התיק, אני מציע שלא נצביע על ההצבעה, גם נחסוך  

 20שני צדדים. קחו את זה, קחי את זה מכולנו את המעמד הזה של לעמוד ב

 21גם בדרג המקצועי, גם פה מבחינת האנשים, אני מבטיח שמה שלא תגיעו 

 22למסקנה בסוף זה לא, אני אשים את זה כסעיף שלי בסדר יום. אנחנו 

 23במילא אומרים שבאוקטובר נמשיך או לא יודע, אבל אם תתנו עבודה אז 

 24 שנדבר עוד לפני. יכול להיות

 25גיע לאיזשהו נוסח מוסכם. ובסוף אם לא יהיה נוסח מוסכם בואו ננסה לה 

 26אני מבטיח אני עושה סעיף המשך דיון ואז נמשיך לדון ובואו ננסה להגיע 

 27לאיזשהו נוסח שמסכימים עליו. זו הצעה שלכם. אני רק מבטיח דבר אחד 

 28 , זה לא יבוא על חשבון, אני אכניס את זה כאילו זה,4-זה לא ייספר ב
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 1 בסדר היום. צקי:מר יעקב קור

 2 הצעה שלי להמשך ובואו ננסה להגיע, מר אבי גרובר:

 3 זה אחד העניינים החשובים. ד עידן למדן:”עו

 4לא, ואפרופו מה שרמי אומר הדברים האלה לא צריכים להיזרק לפה  מר אבי גרובר:

 5כסוג של הצעה ואז אנחנו כמו גלדיאטורים מנסים לראות מי נשאר עומד 

 6שה עבודת מטה, זה תיק שלך, אני חושב שכולם פה בסוף. אלא בואו נע

 7רוצים לבוא ולראות איך עוזרים. אני מבטיח להחזיר את זה לדיון שלא 

 8יקרה מצב שכאילו אני משחק משחקים. בשניה שתגידי לי אבי, הגעתי 

 9עד כאן וזה הנוסח, אחרי ההצעות לסדר והשאילתות יהיה סעיף המשך 

 10יך. אני מציע, נראה לי שזה ככה, לא דיון ונביא את זה להצבעה אם צר

 11 יהיה,

 12 יש מספר נקודות שרציתי, בת שבע אלקובי:’ גב

 13 בבקשה. מר אבי גרובר:

 14קודם כל כמו שגיא ציין, חשוב ביותר שצריכים להסתכל קודם כל  בת שבע אלקובי:’ גב

 15על טובת לקוחות הרווחה, דבר ראשון. יותר מאינטרסים אישיים 

 16 ואינטרסים של עמותות. 

 17עכשיו אני אישית לא מבינה, גיא, מדוע עירייה שמתקצבת סכום מסוים,  

 18שגם הוא דרך אגב הסכומים האלה הם סכומים הרבה יותר גבוהים 

 19 מערים אחרות, 

 20 הוא אומר בסדר, אנחנו רוצים לעשות את זה. ר צחי שריב:”ד

 21 מה את רוצה להפחית? מר יעקב קורצקי:

 22ה מחולק הוא למעשה לא מחולק מהעירייה, זה כאשר המזון הז בת שבע אלקובי:’ גב

 23מחולק מהעמותות. אף אחד שמקבל את המזון הזה לא יודע אפילו 

 24 שמדובר על משהו שלמעשה מסובסד ע"י אגף הרווחה.

 25 לא נכון. מר יעקב קורצקי:

 26 כן נכון.  בת שבע אלקובי:’ גב

 27 זה בשיתוף הרווחה. מר יעקב קורצקי:

 28זוכר בעל פה, חלק מהקריטריונים יש שכל הגופים שעושים  באצ'י, אני לא מר אבי גרובר:
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 1פעילות, גם קבוצות הכדורגל, כל הזמן אנחנו מדברים על הספורט, בכל 

 2התחומים של התמיכות, אמור הגוף הנתמך לבוא וגם לציין את הנושא 

 3 הזה. 

 4ה באצ'י, אני מבטיח לך, הנה שומעים פה כולם, ביום החלוקה, הנה ז מר יעקב קורצקי:

 5מוקלט, ביום החלוקה אני יותר מאשמח אם תתלווי למי שמנהלת את 

 6העסק, בדרך כלל זאת ציונה, תמצאי מישהי שראויה ונרשום שמה 

 7 מנהלת אגף רווחה מטפלת בכל הנושא של החלוקה הגב' באצ'י אלקובי,

 8 באצ'י הייתה באמצע הדברים. מר אבי גרובר:

 9 )מדברים ביחד(

 10יך לקבל את הקרדיט וזה לא הגיוני שאנשים מקבלים הוא צר בת שבע אלקובי:’ גב

 11חבילות ולמעשה הם בטוחים איזה יופי, קיבלתי מחב"ד. איזה יופי, 

 12 קיבלתי מחסדי תקווה. זה לא הגיוני פה.

 13שנה בשני חגים נוסעים לבית חלומותיי וללונה פארק, מעולם  15באצ'י,  מר יעקב קורצקי:

 14חה שגב' ציונה, הכרטיסים זה לא היה חסדי תקווה, זה היה הרוו

 15מחולקים ברווחה, הכול של הרווחה. אני רק מרים טלפון למר רוני 

 16, 500כרטיסים,  300מקוקה קולה, תושב רמת השרון היקר, התחלנו עם 

 17כרטיסים. מה רע בזה? ואני מזמין  1,000, פעם אחרונה הוא כבר תרם 700

 18כמה פעמים  אותך לבוא שאת תחלקי ותסתובבי, באהבה תבואו תעשו.

 19אני אומר לכולם תבואו, תשתתפו עם התושבים האלה, הם צמאים 

 20לראות אתכם. הילדים האלה לא יראו לונה פארק, הם מחכים כל השנה 

 21 רק לונה פארק לראות את זה. תראי איך הם מחכים על הגדרות. 

 22 אני זוכרת שהיה פרובלמטיות עם זה.  בת שבע אלקובי:’ גב

 23 בל מה רע בהצעה של אבי? תקיימי פורום.באצ'י, א מר רמי ברלב:

 24 מה שעשינו.  ר צחי שריב:”ד

 25 )מדברים ביחד(

 26 הם עשו פורום, באצ'י ישבה עם דני ועם ענבל ועם צחי והם עשו פורום.  מר יעקב קורצקי:

 27 )מדברים ביחד(

 28 אבל עבודת מטה עשינו. בסדר? הסיבוב הזה כבר נעשה לפני,  מר רביד פלד:
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 1ז תעשו בדיקה, אני אמרתי לגיא תבדקו איך זה עובד ברעננה, הרצליה, א מר יעקב קורצקי:

 2 הוד השרון, כפר סבא, איך זה עובד שם. 

 3שנשאל את האנשים מה הם רוצים מזה זה בא. הנושא התעורר מזה  מר רביד פלד:

 4שהלכנו עם חבילות, לא כאב לי הגב, אבי. הלכנו עם חבילות וראינו את 

 5ים שאדם שאמור לקבל ארגז עושה, פשוט האנשים וראיתי את התרגיל

 6 לא האמנתי, לא הבנתי מה קורה. לקח לי זמן. 

 7 הבאת לו ספר. אדם אין לו מה לאכול, אתה מביא לו ספר. מר יעקב קורצקי:

 8יעקב, תן שנייה. לקח לי זמן להבין מה קורה פה שהבן אדם לא בבית,  מר רביד פלד:

 9 תשאיר לי את זה ליד הבית. 

 10 אבל זה מה שעושים משאירים ליד הדלת. אז מה רצית,  צקי:מר יעקב קור

 11 )מדברים ביחד(

 12עד כמה אנשים לא רוצים שיראו אותם, עד כמה הם מתביישים בזה  מר רביד פלד: 

 13 שמביאים,

 14 נו באמת. מר יעקב קורצקי:

 15 )מדברים ביחד(

 16ת מספר בכל אופן בתקופת הקורונה אנחנו ראינו שכן עלה משמעותי בת שבע אלקובי:’ גב

 17 של תלושי המזון שחילקנו למשפחות, 

 18 והחבילות.  מר רביד פלד:

 19 החבילות אבל לא מטעם העמותות אלא מבחינת,  בת שבע אלקובי:’ גב

 20 )מדברים ביחד(

 21החבילות זה היה משהו ארצי שמשרד הרווחה שהחליט לחלק לכל  בת שבע אלקובי:’ גב

 22עותית כאשר הקשישים. ומצד שני גם מספר תלושי המזון עלו משמ

 23 חילקנו לאנשים שילכו ויקנו את מה שהם צריכים.

 24 טוב מאוד. מר יעקב קורצקי:

 25נכון. ואז התגלה פתאום ביקוש יותר ויותר, ואני חייבת להגיד לך  בת שבע אלקובי:’ גב

 26אחרי שאנשים ראו את הפוסטים והבינו שמחלקים גם תלושים פנו אלי 

 27 באישי, 

 28 מיליון לא יספיק,  1,8, 180 אני מסביר לך מר יעקב קורצקי:
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 1 ביקשו ממני לקבל תלושים במקום מזון. בת שבע אלקובי:’ גב

 2 מיליון גם לא יספיק. 1,8אז אני אומר לך את זה עכשיו  מר יעקב קורצקי:

 3 ניפגש בשנה הבאה ונחזיר את זה. ר צחי שריב:”ד

 4 מיליון צריך.  1,8 מר יעקב קורצקי:

 5 משפחות, 300אנחנו  בת שבע אלקובי:’ גב

 6מיליון וגם יקללו אותך, יגידו למה אני לא קיבלתי, דאגת  1,8מבטיח לך  מר יעקב קורצקי:

 7 לחברות שלך. ככה יגידו לך. אלף אחוז. 

 8 זה כבר אמרו.  ר צחי שריב:”ד

 9 כבר אמרו? מר יעקב קורצקי:

 10 אמרו. בת שבע אלקובי:’ גב

 11 כן, נו, נער הייתי גם זקנתי.  מר יעקב קורצקי:

 12 באצ'י, העמותות האלו מחלקות כל שבוע. את יודעת כמה כסף זה עולה? חי שריב:ר צ”ד

 13 עוד מישהו? רוני בבקשה. שנייה. באצ'י סיימת? מר אבי גרובר:

 14 כן. בת שבע אלקובי:’ גב

 15 רוני. מר אבי גרובר:

 16ראשית יש לנו סוגיה תפעולית בכלל שהיא סוגיה, לא יודע אם היא   מר רוני בלקין:

 17מורכבת בטח בבחירה שלה וזה באמת מה יהיה לצרכן, האם  פשוטה, היא

 18קבלת התלושים או קבלת סלי המזון, האדם אולי מבוגר או אדם אולי 

 19 נכה, יש לו קושי להגיע לקנות בתלושים את המזון. 

 20מה שאני רואה בעסק הזה א' כשאני מסתכל על מחלקת הרווחה או  

 21י שהוא מקצועי, שהוא השירותים הקהילתיים זה הפעלה ע"י גורם מרכז

 22רואה את התמונה כולה, בעיניים מקצועיות. והאגף לשירותים חברתיים 

 23אמור בעצם לראות את החלוקה של העוגה או של המשאב הזה בצורה 

 24הכי נכונה, כולל איכשהו את המדרג של המשפחות שנדרשות לקבל את 

 25 השירות הזה.

 26ל כמה עשרות אני מזכיר גם שכל עובדת סוציאלית יש לה קבוצה ש 

 27משפחות שהיא מטפלת בהם שאותם היא מכירה היטב, ממש יודעת מה 

 28קורה שם ככה שיש גם איזושהי היכרות. ודבר שלישי כשאתה עובד עם 
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 1תלושים אפשר בצנעה, אפשר להתווכח על זה מפה עד סין כמה זה יותר 

 2פוגע או לא פוגע, אבל מבלי לפגוע במקבלים ושומרים על צנעת הפרט 

 3זה גם לא יכפה להם את המבנה של הסל, עמדתי שונה משל צחי  שלהם.

 4בהקשר הזה, אני חושב שכן צריך להגביל את הנושא של סיגריות 

 5ואלכוהול אבל זה כבר דיון אחר שאפשר בעולם הפילוסופיה לדבר, אבל 

 6 זה לא כופה מנה אחידה. אנחנו לא מחלקים מנות קרב לחיילים בקרב.

 7שבחדר מבלי להתבייש, אוקי? אני מוצא טעם  אבל בואו נדבר על הפיל 

 8לפגם בזה שעמותה שמזוהה עם עם הישוב ומזוהה עם חבר מועצה שהוא 

 9 אישיות פוליטית היא העמותה שמחלקת. זאת הבעיה. 

 10 נכון.  מר רביד פלד: 

 11 רוני, תגיד את האמת, זה מה שכואב לכם. מר יעקב קורצקי:

 12 זה מה שרצינו לשמוע. מר רביד פלד:

 13 מה שכואב לכם. יעקב קורצקי:מר 

 14 זה מה שרצינו, זה האמת.  מר רביד פלד:

 15 אני תמיד אומר את האמת.  מר רוני בלקין:

 16 רוני, זה האמת.  מר רביד פלד:

 17 )מדברים ביחד(

 18 אין בעיה. אמרנו שיש בעיה עם זה? תיכף הוא ייתן פתרון לזה גם. מר רביד פלד:

 19צאתי, אני יכול לצאת מהתמונה, התמונה לא אני אמרתי תמיד שאני י מר יעקב קורצקי:

 20יצאה ממני, אתה צודק. אני גם מאימא שלי לא יכול לצאת, זה השם 

 21 שלה. מה אני אעשה? זאת אימא שלי וזה מה שהיא עשתה בחיים שלה. 

 22 אם זה נשאר על חב"ד זה בסדר? דובר:

 23של אמת, אם אם נשאר על חב"ד אתה מסכים? רוני, אתה גבר בשמירה  מר יעקב קורצקי:

 24זה נשאר חב"ד אתה מסכים? אני מעביר את ההקצבה, הנה פה שומע 

 25הגזבר מוקלט, כל ההקצבה של חסדי תקווה תעביר אותה לחב"ד. אתה 

 26 מסכים? אתה איש של אמת.

 27 רגע, תן לו לסיים. מר רביד פלד:

 28 סיירת מטכ"ל. תעמוד במילה שלך. מר יעקב קורצקי:
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 1 ם לי את הפה אתה תקבל את התשובה. אז אם לא תסתו  מר רוני בלקין:

 2 יאללה שוט. שוט.  מר יעקב קורצקי:

 3 זהו? תשתה קצת מים תירגע.  מר רוני בלקין:

 4 אני שותק.  מר יעקב קורצקי:

 5עכשיו במקומות שבהם צריך לחלק סלי מזון שזה בעיה תפעולית כי את   מר רוני בלקין:

 6מו לתת שהן לא התלושים הרבה יותר נכון, אז יש עמותות ארציות כ

 7מזוהות פוליטית והן לא מזוהות מגדרית ולא מזוהות מתחמית ולא 

 8מזוהות דתית. יש שם כאלה וכאלה, מכל הסוגים והמינים. ניתן את 

 9ההקצבה הזאת להן ושהן יטפלו בחלוקה הפיזית במקומות שבהם אי 

 10 אפשר או יש קושי ללקוח שכואב לו לקבל את הדבר הזה.

 11 ר הבא נביא גם חבר מועצה מבחוץ.הדב מר יעקב קורצקי:

 12 בואו נסתכל על הפרוטוקולים,   מר רוני בלקין:

 13 נייבא. מר יעקב קורצקי:

 14אבי וזה בשבילך, האם כמשנים את הפוזיציה גם משתנה העמדה? הייתה   מר רוני בלקין:

 15והיום יש עמדה שהיא קצת אחרת. אמנם  2014-לך עמדה אחת ב

 16 ומשהו אלף שקל. 600הסכומים היו יותר גדולים, 

 17אני יכול להסביר את זה, זה נורא פשוט. אז הייתה טענה שזה קורצקי  מר אבי גרובר:

 18 ויש משפטית העסק נבדק. הנושא עם עמותות, 

 19 )מדברים ביחד(

 20אז הוא היה חלק מהעמותה פורמאלית. אם כרגע יש גורמים, יש חוקים  מר אבי גרובר:

 21ק משפטית, יש רו"ח בודק. אם למי יכול ומי לא יכול, הנושא הזה נבד

 22העמותה הזאת עברה את תנאי הסף אז היא רשאית כמו כל אחד אחר. 

 23דרך אגב אתם מוזמנים בחום לבוא, אנחנו לא אומרים למי להגיש את 

 24החוברת, כל גוף שרוצה לבוא ולתת סיוע ברמת השרון מוזמן לעשות, 

 25את  נשמח לראות פה. אם עמותת רמת השרון חופשית הייתה עושה

 26הפעילות, אני מבין שיש תנאי של שנתיים פעילות, אבל אם היא קיימת 

 27שנתיים והיא תבוא תגיש בקשה לחלק, אני אומר לך אני אעשה הכול כדי 

 28שגם הם יקבלו תמיכה. דרך אגב גם אם הם נותנים תלושים וגם אם הם 
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 1 נותנים מזון.

 2 )מדברים ביחד(

 3 זה לא נכון גם זה.  ד עידן למדן:”עו

 4 25מה הבעיה שלך עם חב"ד? הם לא מזוהים פוליטית, הם לא כלום. הם  עקב קורצקי:מר י

 5 שנה עושים את זה.

 6 )מדברים ביחד(

 7 מה זה מגדרית? מה, בגלל שהם דתיים אז הם לא יכולים לחלק? מר יעקב קורצקי:

 8 שיחלקו.  מר רוני בלקין:

 9 1,5-לקים בשנה באז למה שגם לא תיתן להם ותעזור להם? הם מח מר יעקב קורצקי:

 10 אלף שקל.  100מיליון, העירייה נותנת 

 11חלק מהתפיסה היא שאתה עושה פה איזה קיק סטרט כזה, אתה נותן  מר אבי גרובר:

 12איזשהו, רוני, אבל חלק מהתפיסה שאתה עושה פה, אתה נותן איזשהו, 

 13אתה יודע כמו אוטו שצריך לתת לו דחיפה כדי להניע. אתה נותן פה 

 14 ועל הסכום הזה כבר קורה הרבה מעבר.איזשהו סכום 

 15 

 16 אל תשכח שאתה לוקח להם גם שכירות. מר יעקב קורצקי:

 17עכשיו עוד פעם, יש לך ועדת תמיכות, ועדת התמיכות אתה יכול בסוף  מר אבי גרובר:

 18כשיש את הדיון או דרך הקריטריונים שזה גם משהו שנמצא בסמכותנו 

 19ך האישור שבסוף זה מגיע ותיכף גם נדבר על זה בהקשר אחר, וגם דר

 20למועצה אם אתה נותן את התמיכה או לא נותן את התמיכה, זה לדעתי 

 21 המקומות שבהם לעשות את זה. 

 22לבוא ככה אנחנו פטרונים, זה יהיה רק בצורה הזאת או רק בצורה הזאת,  

 23אני אומר לך אמיתי קשה לי עם הדבר הזה. אני די בטוח, עוד פעם זו 

 24ני לא בדקתי את זה עם סקר, שזה יביא להורדה עמדה שלי, עוד פעם א

 25בסך הכול שהאנשים מקבלים בסוף. אבל אתה יודע זה דברים שרואים 

 26אותם מתוך המעשה, אתה גם אף פעם לא ממש יודע איך אתה מודד את 

 27זה, איך אתה מודד כמה נתנו בדיוק שנה שעברה וכמה יתנו שנה הבאה? 

 28שקורה בעמותות. אבל סליחה אין לך שליטה על מה שקורה מעבר למה 
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 1 שהפרעתי לך. 

 2 אני סיימתי.  מר רוני בלקין:

 3זהו? אתם מוכנים לשקול את מה שאני הצעתי או שאתם רוצים הצבעה  מר אבי גרובר:

 4 או איך אתם רוצים לעשות את זה?

 5אני רוצה לשוב ולהציע משהו שנראה לי הגיוני ביחס לסיטואציה ואני לא  מר גיא קלנר:

 6אנחנו מדברים,  any wayין קצת את הרצון להכנעה. יש לנו, מצליח להב

 7. מה שנקבע 2021-דיברנו על זה גם בישיבת הקואליציה שהנושא יבוא ל

 8 היום לא קורה מחר בבוקר, מה שנקבע היום קורה,

 9. ההצעה מדברת עכשיו. 2021לא, לא, ההצעה מדברת עכשיו. אין פה  מר אבי גרובר:

 10 כה.בראש השנה זה כבר עובד כ

 11 אני אומר, אז אני מציע כי על הבסיס הזה אני חושב שהייתה כן הסכמה,  מר גיא קלנר:

 12 מה שגיא אומר אני גם כן מקבל. מר יעקב קורצקי:

 13התנאים, גם מה שכתבה ליאורה שנכתב לפני  any way-בשיח מסודר ש מר גיא קלנר:

 14חגי חודשים, בכל מקרה אנחנו עכשיו עברנו את פסח, אנחנו לקראת  4

 15 .2021-אפשר להחיל את כל השינויים, ככל שיהיו, ב any wayתשרי, 

 16 מקובל. מר יעקב קורצקי:

 17 . אוקי.21פסח  ר צחי שריב:”ד

 18תגובש עבודת מטה באגף הרווחה  2020. אני מציע שעד אוקטובר 21פסח  מר גיא קלנר:

 19 על, 

 20את ההצעה  . אנשים יבחרו או2או  1סליחה, רציתי להציע שיהיה  מר אבי גרובר:

 21 המקורית או את ההצעה שלך או לדחות את זה לגמרי.

 22 בסדר, אני רוצה להסביר מה אני רוצה להציע.  מר גיא קלנר:

 23 בסדר. מר אבי גרובר:

 24אני מציע שעד אוקטובר, כדי שיהיה תאריך, כדי שזה לא יתמסמס, שעד  מר גיא קלנר:

 25רותים צוות מקצועי מטעם אגף הרווחה, האגף לשי 2020אוקטובר 

 26חברתיים אם צריך ביחד עם נציגות מועצה יביא המלצות  בשני תחומי 

 27חיים אחרי שהוא בודק איך עושים את זה גם כן. לא שלא יעשה כלום עד 

 28 באוקטובר.  30
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 1בשני תחומי חיים: האחד סוגיית זהות העמותות המחלקות, איך זה  

 2שוב קורה בשאר חלקי הארץ והמלצות בנושא הזה. ושתיים, יותר ח

 3בעיניי לפחות אבל אפשר לדבר על זה, זה נושא בדיקת הרצונות של 

 4לקוחות האגף לגבי מה הם רוצים לקבל. אני די בטוח שעובדת סוציאלית 

 5שמטפלת באשכול מטופלים שלה תשאל אותם בצורה נעימה, אנושית 

 6ובגובה העיניים איך היית רוצה לקבל את התמיכה הבאה שלך לחג 

 7 אמצעות חבילה, הם יקבלו תשובה. ואם נמצא,באמצעות תלוש או ב

 8 גם אני יודע לשאול את השאלה הזאת. ר צחי שריב:”ד

 9 סבבה.  מר גיא קלנר:

 10 שאלתי כמה אנשים וקיבלתי תשובות.  ר צחי שריב:”ד

 11 אבל לא עשו, זה לא היה, מר גיא קלנר:

 12 אוקי. ר צחי שריב:”ד

 13 יון אחוז.אלף אחוז שהתושב ירצה תלוש. מיל מר יעקב קורצקי:

 14 12אולי אפשר להתקדם כבר? די. תשע וחצי, נו באמת. אני לא נשארת עד  דברת וייזר:’ גב

 15 בלילה כל פעם, די, באמת. 

 16 אלף אחוז, השאלה מה הנכון. מר יעקב קורצקי:

 17 די, די, כמה אפשר? שעה על כל דבר. באמת. דברת וייזר:’ גב

 18 ההצעה המקורית,חבר'ה, חבר'ה נורא פשוט. יש את  מר אבי גרובר:

 19 איפה היית, מר יעקב קורצקי:

 20 אי אפשר.  דברת וייזר:’ גב

 21 יש את ההצעה המקורית, מר אבי גרובר:

 22 לא שמעו אותך ברמת השרון, לא תרמת בדל של סיגריה. מר יעקב קורצקי:

 23 מה זה קשור, יעקב?  מר גיא קלנר:

 24 אתה עכשיו, מר יעקב קורצקי:

 25  יעקב, מה זה קשור? מר גיא קלנר:

 26 לא, מילא אתה תגיד את זה, מילא עידן, מר יעקב קורצקי:

 27 הוא החליט עכשיו לעשות את זה, מה זה משנה? מר גיא קלנר:

 28 איפה? איפה הייתם? הייתם פה כל החיים שלכם.  מר יעקב קורצקי:
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 1 יעקב, זה לא  טיעון רלוונטי. מר גיא קלנר:

 2 יש הצעה מקורית, מר אבי גרובר:

 3 , זה בטח רלוונטי,לא מר יעקב קורצקי:

 4 )מדברים ביחד(

 5 .6חבר'ה, אנחנו בתשע וחצי ואנחנו בסעיף  מר אבי גרובר:

 6 מעניין אותם החבילות, מעניין אותם האזרח הקטן? הוא בא מטיף לי? מר יעקב קורצקי:

 7 יעקב, כן, מעניין אותם, מר גיא קלנר:

 8מקודם ראינו איך שאלתי הוא בא מטיף לי? שיטיף לעצמו. שיטיף לעצמו.  מר יעקב קורצקי:

 9אותו שאלה פשוטה אתה בנית או לא בנית? הוא לא יודע לענות לי. זה 

 10יכול להטיף לי? אתה לא יכול להטיף לי, שמעת? כל עוד לא תוכיח את זה 

 11 שאתה לא עבריין בניה,

 12 יעקב, זה לא רלוונטי עכשיו. מר גיא קלנר:

 13ה או אין לך? לא ענית על זה, ברחת תהיה גבר, תגיד יש לך עבירת בני מר יעקב קורצקי:

 14 מזה. 

 15 )מדברים ביחד(

 16ברחת. תענה תשובה יש לך חריגות או אין לך חריגות? לא ענית. הלכת  מר יעקב קורצקי:

 17ילדים, מוכרים פלאפל, זה מה  8, 7לסלבה, הלכת לאלה שיש להם 

 18שברחת? סלבה לא בסדר? תגיד יש לך עבירות בניה או אין לך עבירות 

 19תה תטיף לי? אתה יכול להטיף לי? אז יאללה שב בשקט, תטיף בניה? א

 20לאלה ששיקרת אותם בבחירות, לא לי. שקרן. אתה מטיף לי? אל תטיף 

 21 לי.

 22 יעקב, אתה יכול יותר. ר צחי שריב:”ד

 23אני יכול יותר. כן. זה עדיין לא יסתיר את חריגות הבניה שלך, זה לא  מר יעקב קורצקי:

 24 יסתיר אותם.

 25 ד()מדברים ביח

 26 כן.  אני מציע ככה יש את הנוסח המקורי, אתם מעמידים אותו ככה? מר אבי גרובר:

 27אני מציע את הנוסח, רק שיהיה ברור, בהסכמה גם עם נטע שאם לא היה  מר גיא קלנר:

 28נגמר סדר  2021-שינוי ולא הובאו המלצות חדשות, זה הולך לשינוי שב
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 1 החבילות.

 2 עצם?אתה שובר את הגוש ב  מר ירון גדות:

 3 )מדברים ביחד(

 4אם זה חוזר להצבעה באוקטובר אני יכול להצביע בעד. אם עכשיו אני  מר אבי גרובר:

 5 למעשה ממסמסים את זה אני מבטל,

 6 לא,  מר גיא קלנר:

 7 אז אני אצביע נגד.  מר אבי גרובר:

 8 לא ממסמסים את זה. מר גיא קלנר:

 9 את זה עוד פעם להצבעה. אבל אם ממסמסים את זה אמרתי שאני אביא מר אבי גרובר:

 10 יהיה קורונה ונמסמס את זה.  נטע זיו:’ פרופ

 11 אבל עוד פעם, מר אבי גרובר:

 12 לא אבי, צריך להיות תהליך שיש בו סנקציה.  מר גיא קלנר:

 13אבל אני לא אצביע עכשיו, אני נגד להפסיק לגמרי. אם אתה אומר את  מר אבי גרובר:

 14 ליק גלולת רעל, ההצעה שלך, אם אתה בתוך ההצעה שלך מח

 15 )מדברים ביחד(

 16אלף שקל תלושים בחג. אני מציע  180אני מציע עוד הצעה, להוסיף עוד  מר יעקב קורצקי:

 17עוד הצעה שלישית, להוסיף לרווחה בגלל המצב של הקורונה ברמת 

 18אלף שקל בתלושים. אני  180השרון ובעולם בכלל, להוסיף לרווחה עוד 

 19 מוסיף את ההצעה השלישית. 

 20 זה אני מסכים.  ירון גדות:מר 

 21 אם אין זה אז זה בחבילות אז אני, 21-חבר'ה, אני כבר הלכתי לאיבוד. ב מר אבי גרובר:

 22 אז מה? אז אתה מצביע עם ההצעה הזאת? מר גיא קלנר:

 23אני בטוח לא מצביע עם ההצעה הזאת אבל אני לא יכול להצביע למשל  מר אבי גרובר:

 24 לא יהיה לגמרי חבילות. 21-ע עכשיו שבעם ההצעה שלך, כי אני לא אצבי

 25 )מדברים ביחד(

 26רגע, רגע, אני לא מבינה. אתם מעלים הצעה חדשה? צריך להחליט יש  דברת וייזר:’ גב

 27הצעה חדשה או אין? לא הבנתי. אנחנו מצביעים על שתי הצעות? לא 

 28 הבנתי כלום.
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 1לום בעבודת אני רוצה, אבל אם הוא מכניס בתוכו שאם לא קרה כ מר אבי גרובר:

 2זה  21-זה מפסיק. עכשיו אני מצביע כאילו בעד שב 21-מחשבת הזאת ב

 3 יפסיק אני לא בעד זה.

 4 לא, אנחנו נבדוק. מר גיא קלנר:

 5 )מדברים ביחד(

 6 . מי נגד? 8אז מי בעד ההצעה המקורית?  מר אבי גרובר:

 7 מה זה נגד? לא הבאת את ההצעה האלטרנטיבית. מר גיא קלנר:

 8 נגד ההצעה. יש הצעה. לא הבאתי הצעה אלטרנטיבית, יש או זה או זה. מר אבי גרובר:

 9 )מדברים ביחד(

 10 , ההצעה עברה. התקבלה.  7 – 9 מר אבי גרובר:

 11 אני משנה את ההצבעה שלי לנמנע. מר גיא קלנר:

 12 . טוב. 6 – 9אז  מר אבי גרובר:

 13 )מדברים ביחד(

 14 אבל עידן הצטרף בעד.  מר אבי גרובר:

 15 מהתחלה.  דברת וייזר:’ גב

 16 . 1. מי נמנע? 6. מי נגד? 9מי בעד?  מר אבי גרובר:

 17 

 18ההצעה נמנע( את  1הצביעו נגד,  6הצביעו בעד,  9המועצה אישרה ברוב קולות ) החלטה:

 19 בנושא חלוקת שוברי מזון למשפחות לקראת החגים. לסדר היום

 20 

 21לביא, ענבל דדון, רוני . הצעה לסדר של נטע זיו, באצ'י אלקובי, עידן למדן, צחי שריב, דני 6

 22"תעודת משפחה" עירונית  – 8.3.2020בלקין, גיא קלנר, ירון גדול 

 23 לתושבי רמת השרון

 24 

 25הצעה לסדר של נטע, באצ'י, עידן, צחי, דני, ענבל, רוני, גיא וירון  6סעיף  מר אבי גרובר:

 26 "תעודת משפחה" עירונית לתושבי רמת השרון. 

 27 זה קליל.  נטע זיו:’ פרופ

 28לא, עוד גימיק. עוד סל של גימיק מבייש. סך הכול לא נותנים לאף אחד  ב קורצקי:מר יעק
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 1 כלום, הלוואי שהייתם נותנים אז היה בסבבה לתת.

 2 אל תתגאה, קורצקי. מר גיא קלנר:

 3 גימיק. מר יעקב קורצקי:

 4 אל תתגאה. תהיה צנוע. מר גיא קלנר:

 5  הוא נתן הרבה יותר ממני לאנשים, בסדר? מר דני לביא:

 6 הרבה יותר ממני, אבל תהיה צנוע.  מר גיא קלנר:

 7בישראל מתגוררות משפחות במבנים בהרכבים מגוונים. ישנן משפחות   נטע זיו:’ פרופ

 8במבנה המסורתי, ישנן משפחות בהן הורה יחיד וילד, ילדים, בני זוג 

 9נפרדים, עם או בלי ילדים ומשפחות בהן קיימת הורות משותפת של יותר 

 10ם. כך לאחרונה הכיר בית המשפט לענייני משפחה בהרכב של משני הורי

 11 אם לתאומים ושני אבות. 

 12לעיתים קרובות משפחות אלה אינן מוכרות ע"י המדינה ככאלה אף שהן  

 13מתנהלות כיחידות משפחתיות שחבריה מתגוררים ביחד תוך מחויבות 

 14ותמיכה הדדית ורואים את עצמם כמשפחה לכל דבר ועניין. בעת 

 15ה קמו גופים המערערים על הלגיטימיות של המשפחות מחוץ האחרונ

 16 למבנה המסורתי תוך הצגתן באור שלילי. 

 17הצעה: כעיר ליברלית הדוגלת בפלורליזם חברתי ותרבותי רמת השרון  

 18תאפשר למשפחות בכל מבנה מסורתי או אחר המתגוררות בעיר להירשם 

 19ודת משפחה ולקבל הכרה כמשפחה. הרישום כמשפחה ילווה בהנפקת תע

 20עירונית. זהו. חדש דנדש מאצלנו, אין עוד דבר כזה, אנחנו פה מייצרים 

 21 תקדים.

 22התעודה תאשר לבני או בנות המשפחה להיחשב כשייכים לאותה יחידה  

 23משפחתית בהקשרים שונים ביחסים בינם לבין מוסדות העירייה ולקבלת 

 24לו למשל שירותים שונים. בני זוג מאותו מין אשר ירשמו כמשפחה יוכ

 25להיחשב בני זוג לצורך שימוש במתקני העירייה, בריכה, מתנ"ס, חוגים 

 26ולצורך קבלת שירותים עירונים שונים המוענקים לתושבים באמצעות 

 27 העיירה ישירות או יחידות נלוות, אגודת הספורט וכו'. 

 28על מנת להיות מוכרים כמשפחה על כל בני המשפחה, למעט ילדים  
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 1מת השרון. העיר תנפיק את תעודת המשפחה בוגרים, להתגורר בר

 2באמצעות לשכת ראש העירייה או מי שראש העירייה יקבע או יסמיך 

 3לכך. לשם קבלת הכרה עירונית כמשפחה ניתן יהיה להתבסס על מספר 

 4מקורות חיצוניים הכוללים תעודות רשמיות מטעם המדינה, תעודה 

 5ת בני הזוג ידועים מטעם המוסד לביטוח לאומי או משרד השיכון על היו

 6בציבור, פסק דין של בית משפט לענייני משפחה המכיר בבני המשפחה 

 7ככאלה, תעודת זוגיות של ארגון משפחה חדשה או תעודת נישואין או 

 8זוגיות מטעם רב של קהילה שאינו מוכר כרושם נישואין, רב למשל 

 9 רפורמי או קונסרבטיבי.

 10במשפחה ע"י התקיימות לחילופין ניתן יהיה לקבל הכרה עירונית  

 11 התנאים הבאים במצטבר: 

 12 א. הצהרה של בני זוג שהם אינם נשואים לאדם אחר.  

 13 ב. הצהרה בנוסח שייקבע על היות בני הזוג ידועים בציבור. 

 14 ג. הצהרה של אדם אחד המכיר את בני המשפחה כמשפחה. 

 15על ההצהרות האלה ייחתמו בנוכחות עו"ד. למעוניינים ניתן יהיה לחתום  

 16ההצהרה בפני עו"ד במחלקת הגישור והקהילה. תעודת המשפחה 

 17שתנפיק העירייה תהיה קבילה אך ורק ביחסים בין התושב לבין השירות 

 18העירוני. בכל הקשור למעמד שאינו שירות לאומי יחולו הדינים הכלליים 

 19 החלים בתחומים הרלוונטיים. 

 20לה בהכרה זה סמלי מאוד שבחודש הגאוה אנחנו נהיה עיר שמובי 

 21פלורליסטית במשפחות, אני רוצה לומר שגם אנחנו עשינו כאן איזושהי 

 22עבודת מטה ובדיקות משפטיות. בכוונה לא הכנסנו את הנושא של 

 23נישואין ורישום נישואין, לא מדברים כאן על להשיא אנשים, זה דבר 

 24ששמור לגופים שונים במדינה. המדינה לא מגדירה מי היא משפחה, זה 

 25עצם שנתון ומשתנה ודינמי ואני חושבת שזאת תעודת כבוד לרמת עניין ב

 26השרון שתהיה הראשונה שתוביל בהכרה פלורליסטית למשפחות, גם 

 27 המסורתיות וגם החדשות. 

 28שחתומים  8טוב. תראו כמה זמן היה לנו בדיון הקודם שהגישו הצעה של   מר ירון גדות:
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 1ככה תוך שנייה. כולם  חתומים עליה, היא תעבור 9-עליה, פה יש הצעה ש

 2יכולים לצפצף, אנחנו לא צריכים לריב, לא צריכים לדבר, לא צריכים 

 3 להתווכח וזאת הדרך להגיש הצעות והם יעברו. יש לי רק הצעה,

 4 ?9-בגלל ה מר גיא קלנר:

 5 . 17זה רוב מתוך  9כי   מר ירון גדות:

 6 כזה? אתה חושב שבגלל שאתה חתום אז עכשיו הדיון הוא  מר גיא קלנר:

 7 חתומים עליה, 9-אני חושב שכשמגישים הצעה ש  מר ירון גדות:

 8 אתה לא מחובר למציאות בשום צורה שהיא, אה? מר גיא קלנר:

 9חתומים עליה ברור לכולם שאין דילים  9-אני חושב שכשמגישים הצעה ש  מר ירון גדות:

 10 ואין שטיקים,

 11 אין חשיבות לחשיבות של ההצעה? מר רמי ברלב:

 12 יש חשיבות לחשיבות של ההצעה גם, אבל ברגע שמגישים הצעה,   גדות:מר ירון 

 13 אז למה, מר רמי ברלב:

 14טוב חבר'ה, אני מדבר, אחר כך תדבר אתה בזמן שלך מה שאתה רוצה.   מר ירון גדות:

 15אני רק הייתי משפר קצת ומוסיף שמי שיהיה חתום על התעודה זה לא 

 16ם בעצם שיהיו חתומים על רק ראש העיר כדי לא לתת לו אלא כל הסגני

 17 התעודה. 

 18 אני מציע שלא תצא תעודה. ד מיכה בלום:”עו

 19 אני אמרתי את דעתי.   מר רוני בלקין:

 20 זה לא חוקי או מה? ר צחי שריב:”ד

 21 בוודאי שלא חוקי ואני תיכף אפרט אם ראש העירייה יבקש.   ד מיכה בלום:”עו

 22 יש לי הרגשה שהוא יבקש.  ר צחי שריב:”ד

 23למה, למה אתה חושב, אמיתי כאילו, אמרתי עוד פעם אני ודני היינו אצל  רובר:מר אבי ג

 24 נשיא המדינה, 

 25 מה אתה מתנצל? אני אבקש. מה הבעיה? מר דני לביא:

 26 )מדברים ביחד(

 27היועץ המשפטי בא ואמר שיש לומר להגיד   שנייה. אני לא, מה זה קשור? מר אבי גרובר:

 28ני כאילו קופץ על זה, נאמר פה אני והוא חושב שמשהו לא חוקי. עכשיו א
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 1כאילו קופץ על זה כאילו מוצא שלל רב, איזה יופי, אני יכול למצוא דרך. 

 2 קודם כל לא שאלתם אותי אם אני בעד או נגד, לא שאלתם אותי. 

 3 לא התכוונתי, אבי, לא. סליחה, לא.  ר צחי שריב:”ד

 4 מה לא התכוונת?  מר יעקב קורצקי:

 5 ה צריך לחשוב מה אתה אומר.אז את מר אבי גרובר:

 6מזמן כבר התכוונת להחליף את היועץ המשפטי ואת המהנדס, מי הם  מר יעקב קורצקי:

 7מה יהיה  9-. אתם תחליטו ה9-בכלל? הרי הם כלום פה, אתם תחליטו ה

 8 הרחובות, מה יהיה זה, צחי, לא צריך יועץ משפטי, הוא בובה פה. 

 9אליציה. הם יושבים, אנחנו ישבנו בישיבת אתם לא רוצים לדון בקו מר אבי גרובר:

 10קואליציה, יש הצעות לסדר, ישבנו בישיבת קואליציה בערב, בבוקר 

 11בהצעה לסדר לא אמרו מילה בישיבת קואליציה. נכון או לא נכון? היו גם 

 12כאלה. היו גם כאלה. ישבו בחדר, יש עוד משהו להגיד? אף אחד אין לו 

 13בבוקר למשרד מקבל מייל עם הצעה מה להגיד. יוצאים החוצה. אני בא 

 14 לסדר, כנראה שהדברים נסגרים בישיבת קואליציה אחרת.

 15התכוונתי שאתה יו"ר הישיבה, היועץ המשפטי מאחוריך, לא תיאמתם  ר צחי שריב:”ד

 16 כלום. הוא אמר יש לי מה להגיד, הכנתי.

 17 אני לא ידעתי שהוא הכין.  מר אבי גרובר:

 18 .לא אמרתי שידעת ר צחי שריב:”ד

 19לא, היה מאוד ברור מה שאמרת. צחי, היה מאוד ברור מה שאמרת. בוא,  מר אבי גרובר:

 20 אתה בן אדם די חכם, היה מאוד ברור מה שאמרת.

 21 איזה יו"ר יגיד ליועץ המשפטי שאומר שיש לו מה להגיד והוא הכין, ר צחי שריב:”ד

 22 אה כן, כן. מר אבי גרובר:

 23 אתה לא תדבר. ר צחי שריב:”ד

 24 נכון, אוקי. רובר:מר אבי ג

 25 סליחה אם לקחת את זה אחרת, לא התכוונתי.  ר צחי שריב:”ד

 26באמת לא התכוונת? הכול אתה התכוונת. מה לעשות? אני לא יכול   מר ירון גדות:

 27 שקרים, אני לא יכול שפוליטיקאים,

 28אתה רק שקרים אתה. אתה אומר שאתה לא יכול שקרים? אתה רק  מר יעקב קורצקי:
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 1 זמן אתה הולך רק שקרים אתה, כולך שקר אחד גדול.משקר. כל ה

 2 מישהו רוצה להתבטא? כן דני, בבקשה.  מר אבי גרובר:

 3 רגע, בכלל אתה רוצה לשמוע שהוא אומר לך שזה לא חוקי.  מר רביד פלד:

 4 , העולם שטוח, הם יצביעו. 9תן להם. תן להם. גם העולם שטוח. יש  מר יעקב קורצקי:

 5 )מדברים ביחד(

 6אנחנו חיים בעולם משתנה והעולם הופך להיות מורכב וחיינו משתנים  י לביא:מר דנ

 7לנגד עינינו ואנחנו במאה המרתקת ביותר אולי, מאה שאולי חלו בה 

 8שינויים מרתקים בהמון המון רבדים, טכנולוגיים, שיפוטיים, 

 9אבולוציוניים, מכל רובד שהוא וגם התא המשפחתי מקבל צבעים 

 10 מוזר, לחלקנו זה קשה, חלקנו מקבל את זה. אחרים. לחלקנו זה 

 11אנחנו עכשיו בחודש הגאוה שמסמל איזשהו סוג של מלחמה, של עמידה  

 12על זכויות, של שינוי בחברה שמתרחש בכל העולם ואני חושב שהשינוי 

 13הטכני הזה הוא גם אנושי והוא בעצם צובע את הצבעים קצת אחרת 

 14ל ייצור תנאים יותר ומאפשר באמת איזשהו סוג של חופש וסוג ש

 15פשוטים, אני כרגע לא יודע אם זה תעודה או לא, זה לא משנה, אלא על 

 16יצירת תנאים או שירות כמו שקראו לזה במדד העירוני יותר הומניים 

 17לזוגות כאלה ואחרים, לייצר תנאים יותר טובים למשפחה שלהם. ולכן 

 18 צביע כמובן בעד.אני חושב שזה סימבולי, זה יפה, זה נכון, זה טוב. אני א

 19 מה לעשות שזה לא חוקי אבל? יש חוקים במדינה הזאת.  מר יעקב קורצקי:

 20טוב. אמשיך מאיפה שדני הפסיק. אני חושב שהעולם השתנה ויש כאלה   מר רוני בלקין:

 21אנשים, אני חושב שרוב הציבור הנאור יגיד שהעולם התקדם וההצעה 

 22צר במסגרת אותו שינוי שיש הזאת עונה על איזשהו פער קיים, על פער שנו

 23 היום בעולם שאנחנו חיים בו. 

 24לכן אני חושב שאנחנו צריכים להתוות את הדרך ולמצוא את הדרך כן  

 25לקיים את זה, לא להסביר איך לא אלא איך כן. השיטה של להגיד על כל 

 26שנה  200דבר שהוא בלתי אפשרי בכללים של העולם האורתודוכסי שלפני 

 27א כבר לא מתאימה להיום. לכן אני אשמח לשמוע היא נפלאה, אבל הי

 28מה יש למיכה לומר על הנושא החוקי של זה. אני סבור ואני משוכנע שיש 
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 1 דרך כן להכשיר את הדבר.

 2טוב, אני אהיה קצר. אני חושב שזו אמירה סופר חשובה של מועצת העיר.  מר גיא קלנר:

 3ן דרך, להרים זה בדיוק המקום של מועצה נבחרת, של נציגי ציבור לכוו

 4דגל, להוביל אג'נדה. הביטויים הפרקטיים שהמנגנון העירוני עם 

 5 המגבלות ימצא להתחבר למה שרוני אמר פה.

 6בסוגיה הזו אין מקום נכון יותר, יפה יותר לבוא ולהיות חלוצים בראש  

 7המחנה. זה ראוי שרמת השרון תהיה כזו, זה מקומנו, אנחנו צריכים 

 8אבי ודני היו היום אצל נשיא המדינה, ראיתי  להתגאות בזה. דני ואבי,

 9כולם יצאו עם גאוה מהמקום הזה, זו הרוח, זו ההרגשה שצריכה להיות 

 10בחדר סביב ההצעות האלה. ואת הפרקטיקה נמצא את הדרך שיוביל 

 11אותה היועץ המשפטי, מי שצריך מה מותר, מה אסור. האמירה כאמירה 

 12 ציבורית טוב שנאמרת וחייבת להיאמר.

 13 נאמרו דברי טעם.  ד עידן למדן:”עו

 14 )מדברים ביחד(

 15אני אין לי פוזיציה, אני לעניין המהות. אני משפטית בלבד. כתבתי כמה  ד מיכה בלום:”עו

 16דברים. עיריית רמת השרון כרשות מנהלית מוסמכת לפעולות שהתיר לה 

 17 2017-החוק בלבד. חוק עזר רמת השרון אגרת תעודת אישור התשע"ח

 18העירייה רשאי לתת, לאשר או לקיים תעודה שהינה אישור  קובע כי ראש

 19 או מסמך בכתב בכל עניין שבסמכות העירייה. 

 20כך למשל נוהגת העירייה להוציא תחת ידיה אישורים בדבר חובות של  

 21לפקודת העיריות.  324תושבים בהתאם למפורט בספריה, ראה סעיף 

 22ט או ביצוע או תעודה ציבורית תיחשב כזו ככל שיימצא חקיקה, שיפו

 23רשומה של מעשה כאמור או שהיא חלק מהרשומות הרשמיות של אחד 

 24 לפקודת הראיות נוסח חדש. 29מהגופים המנויים בסעיף 

 25תעודה ציבורית יכול שתונפק ע"י הגוף אשר התעודה במשמרתו הרשמית  

 26או שהגוף בעל הנתונים שמפורטים בתעודה ואף רשאי מכוח חוק להנפיק 

 27ופים המנויים בהצעה לסדר ואף בפקודת הראיות רשאי אותה. חלק מהג

 28להנפיק בעצמו תעודה בהתאם לרשומות המתנהלות אצלו. למשל מדינת 
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 1 ישראל, הביטוח הלאומי, בית המשפט וכדומה. 

 2זאת למעט הגוף ארגון משפחה חדשה אשר אינו נכלל בין הגופים  

 3ית. ועל המפורטים בפקודת הראיות כברי סמכות להנפיק תעודה ציבור

 4כן אין העירייה מוסכמת לראות בתעודות המונפקות על ידו כתעודות 

 5ציבוריות ולפעול בהתאם לאמור בהן. כך גם רב של קהילה שאינו מוכר 

 6כרושם נישואין אשר אינו סמכות מוכרת בפקודת הראיות לצורך הנפקת 

 7 תעודה רשמית.

 8ים ומידע אין העירייה מוסמכת להנפקת תעודה המבטאת נתונ ,לסיכום 

 9אין העירייה רשאית למתן הכרה  ,המתנהל אצל גוף רשמי אחר. כמו כן

 10"עירונית" למשפחות שאינן מוגדרות ככאלו ברישומים הרשמיים של 

 11מדינת ישראל. הצהרות אודות יחסים בין אישיים שאינם בהתאם 

 12לרישומים רשמיים של מדינת ישראל אינם ביחסים שבין אדם לאדם ואין 

 13ות מנהלית יכולת לתת תוקף ו/או הכרה שכן היא נעדרת לעירייה כרש

 14 סמכות לכך ו/או כל ידיעה בנושא.

 15בעניין זה הכרעות בתי משפט הינן רשומה ככל שהעירייה נדרשת לקבל  

 16מידע, אך אין הדבר יכול לשמש להפקת תעודה ציבורית מטעם הרשות. 

 17תעודת  לדוגמא גם כן, אני רק אציין במשבר הקורונה ניסינו להוציא

 18מעבר לעובדי עירייה, לא יכולנו להוציא את זה בלי משטרת ישראל ורק 

 19יחד עם משטרת ישראל יצאה תעודה כזאת. זהו. אין לי מה להוסיף 

 20 מעבר.

 21 עכשיו יש לי מה להגיד, אני אתן קודם לנטע. ד עידן למדן:”עו

 22ת כרגע את כל תראו, הרעיון הזה, חוות הדעת אני לא מכירה, לא זוכר  נטע זיו:’ פרופ

 23הסעיפים אבל היא קצת מחמיצה את העיקר, כי מה שבעצם אומרת 

 24ההחלטה הזאת זה שהעירייה מחליטה עבור עצמה, היא נותנת הנחה 

 25לבני זוג, היא נותנת הנחה למשפחות, אם היא עושה מבצעים למשפחות 

 26מרובות ילדים. זה שירות שהעירייה נותנת והיא קובעת את התנאים 

 27 שהיא נותנת.

 28כמו כל גוף שנותן שירות וקובע את התנאים גם מגדיר לעצמו מי זכאי  
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 1לקבל את השירות הזה. ולכן אני חושבת שכל הדיון לגבי אם זה כן תעודה 

 2רשמית או לא תעודה רשמית ואיך אפשר לקבל, איזה אסמכתא כן, 

 3 מפספס פה את העמדה. 

 4על איזשהו  אנחנו לא מדברים פה על תעודה רשמית, אנחנו מדברים פה 

 5גושפנקא שהעירייה אומרת אתה בא לקבל ממני מנוי משפחתי לשרונית, 

 6מבחינתי אתה משפחה. מבחינתי, אתה לא יכול לעשות עם התעודה 

 7 הזאת שום דבר,

 8 למיטב ידיעתך זה קורה או לא קורה? מר אבי גרובר:

 9 זו לא השאלה. זו לא השאלה. ואם זה קורה,  נטע זיו:’ פרופ

 10 טוב, תיכף אני אתייחס. :מר אבי גרובר

 11 אז על אחת כמה וכמה,   נטע זיו:’ פרופ

 12 זה קורה. אז קודם כל זה קורה. מר אבי גרובר:

 13 בסדר גמור.   נטע זיו:’ פרופ

 14לא, כי ההצעה שלכם, את אומרת עשיתם עבודת מטה. זה קורה, אבל  מר אבי גרובר:

 15 תיכף אני אתייחס.

 16ורה אז ממה נפשך מה שנקרא, אם זה קורה אז עוד פעם, אז אם זה ק  נטע זיו:’ פרופ

 17בבקשה, אז בואו ניתן לזה גם איזושהי גושפנקא רשמית. זה לא תעודה 

 18לפי פקודת הראיות, לא הולכים לעשות עם זה שום דבר, אנחנו קובעים 

 19לעצמנו כרשות מנהלית מה היא הרמה של ראיה מנהלית שאנחנו דורשים 

 20שום של המדינה כמשפחה. זה כדי לתת את ההכרה למשפחה. אין רי

 21בדיוק ההבדל בין זה, המדינה לא הולכת ורושמת משפחות. היא רושמת 

 22 מי הילד שלי בתעודת זהות ובמקרים מסוימים,

 23 כתוב נשוי, גרוש, מצב משפחתי גרוש. זה רשום.  מר אבי גרובר:

 24היופי לא, מצב משפחתי, אבל אין פה, אבל זה בדיוק הנקודה, זה כל   נטע זיו:’ פרופ

 25בהצעה הזאת משום שכל הרעיון של מה זה משפחה זה נושא מאוד 

 26דינאמי, כן? אני יכולה להגיד לך שאצלי בבית כשאני מזמינה את 

 27המשפחה אז אני מזמינה את הגרוש שלי והחבר שלי מזמין את הגרושה 

 28שלו, היא מביאה את החבר שלה וכולם משפחה ולכולם יש ילדים. 
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 1 ד דינאמי. משפחה זה דבר מאוד מאו

 2אז לכן אני אומרת העירייה יכולה במסגרת הפררוגטיבה שיש לה כשהיא  

 3נותנת את השירותים שלה להגדיר למי היא נותנת. זה כל מה שהיא עושה. 

 4ויש לזה בהחלט ערך סימבולי ולא הייתי מסתבכת עם העניין של תעודה 

 5 ציבורית. זה לא לעניין.

 6 תוציא יש לה ערך, כל תעודה שהעירייה ד מיכה בלום:”עו

 7 עבור עצמה. עבור עצמה. זה תעודה שהעירייה,   נטע זיו:’ פרופ

 8 אני לא מסכים איתך. ד מיכה בלום:”עו

 9 אוקי.   נטע זיו:’ פרופ

 10 בגבול עם הרצליה ועד הגבול עם תל אביב שם זה נעצר.  מר רמי ברלב:

 11 אין דבר כזה. מר אבי גרובר:

 12 ודה?יקיר העיר מקבל תע  מר ירון גדות:

 13 כן.  נטע זיו:’ פרופ

 14 זה לא אותה תעודה. תעודת הוקרה על זה, נו באמת. ר צחי שריב:”ד

 15 מדבקת חניה זו תעודה?  מר ירון גדות:

 16תעודת תושב זו תעודה? העיר נותנת לתושביה תעודה שמעידה על משהו   נטע זיו:’ פרופ

 17 שהיא, שרלוונטי מבחינתה, 

 18 י רק לעיר.רק לעיר, זה רלוונט  מר ירון גדות:

 19 רק לעיר.  נטע זיו:’ פרופ

 20 לא רלוונטי לרבנות, לא רלוונטי, רק לעיר.  מר ירון גדות:

 21אבל אומר לכם יועץ משפטי שזה לא חוקי ואתם ממשיכים כאילו יועץ  מר יעקב קורצקי:

 22 משפטי,

 23 )מדברים ביחד(

 24 לא חושבת שהיועץ המשפטי הבין,   נטע זיו:’ פרופ

 25 הבין היועץ המשפטי? הוא לא מר יעקב קורצקי:

 26 רגע. מיכה, מה אתה אומר, שאין לזה תוקף או,  דברת וייזר:’ גב

 27 הוא אומר שאסור לכם להוציא אותה. מר יעקב קורצקי:

 28 או שאסור לנו להוציא? דברת וייזר:’ גב
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 1אני אומר שאסור לך להוציא תעודה כזאת, אין לך סמכות להוציא תעודה  ד מיכה בלום:”עו

 2 כזאת.

 3 אוקי. ואם זה יהיה רישום בלי תעודה?  טע זיו:נ’ פרופ

 4עוד פעם, אם את לא רוצה תעודה אני לא יודע איך תרשמי את זה בלי  ד מיכה בלום:”עו

 5 תעודה.

 6 )מדברים ביחד(

 7הם מבחינתם אין יועץ משפטי, אין מהנדסת, אנחנו נחליט פה בהצבעה,  מר יעקב קורצקי:

 8הם חושבים. הנה אמר את  הירח ייתן נשיקה לשמש שבוע הבא. זה מה

 9 זה  ירון גדות.

 10 אף אחד לא הולך עם יקיר העיר ומקבל לא יודע מה. מר אבי גרובר:

 11 )מדברים ביחד(

 12 עידן בבקשה. שנייה, עכשיו עידן.  מר אבי גרובר:

 13 אתה תצביע לפי מה שהוא אומר? לא, לא, עכשיו בוא, בוא, בוא. דברת וייזר:’ גב

 14 בגדול,  מר ירון גדות:

 15 בגדול כן? דברת וייזר: ’גב

 16 לא יודע.  מר ירון גדות:

 17 פתאום אין חוק. מר אבי גרובר:

 18 לא, אין חוקים. אין. מה פתאום, יועץ משפטי זה גורנישט, זה כלום. מר יעקב קורצקי:

 19 עידן בבקשה. מר אבי גרובר:

 20כשאתה רוצה להיצמד לקואליציה ואופוזיציה בוועדות אז אתה נצמד  דברת וייזר:’ גב

 21 עמדתו של היועץ המשפטי. כשזה לא נוח לך אז זה לא נוח לך.ל

 22 אני אשמע מה הוא אומר ואני,   מר ירון גדות:

 23 נעשה ונשמע. מר אבי גרובר:

 24 הוא אמר חד משמעית. מר יעקב קורצקי:

 25 נעשה ונשמע. עידן בבקשה. מר אבי גרובר:

 26הערים הידידותיות  8היום בבוקר עלה בעיר שאנחנו זכינו להיות בין  ד עידן למדן:”עו

 27בענייני גאוה, וכל הכבוד לנו. במדד הערים הגאות ואני גאה בעבודה היפה 

 28 שנעשתה פה בשנים האחרונות, כולל על ידך, אדוני ראש העירייה.
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 1 מה עשיתי? מר אבי גרובר:

 2 עשית עבודה טובה. מר יעקב קורצקי:

 3 אוקי. מר אבי גרובר:

 4 קטן והגענו למצב גדול ויפה ונאה. התחלנו להתקדם מדגל  ד עידן למדן:”עו

 5 שנים זה היה דגל כזה קטן. 4לפני   נטע זיו:’ פרופ

 6. אני חושב שכל הכבוד לנו שהתקדמנו בדבר הזה 10מדגל שנשלח מערוץ  ד עידן למדן:”עו

 7ואין יותר דבר חשוב מהנושא הזה היום, בחודש הזה שבו מצוין שבוע, 

 8 חודש, יום הגאוה. אני חושב שזה מאוד חשוב. 

 9אבל זה לא רק בענייני גאוה. זה גם בענייני זוגיות כאלה ואחרים, זה גם  

 10לא עפ"י ההלכה או שלא נשואים, יש הרבה מאוד בענייני זוגות נשואים ש

 11 משמעויות. קודם לא דיברתי אבל עכשיו אני כן אדבר.

 12שמעתי את הדברים של מיכה ואני מאוד מכבד את הדברים של מיכה  

 13ואני חושב שהם נכונים אבל לא רלוונטיים. הם לא רלוונטיים במובן הזה 

 14שמשמעה רישום  משום שאנחנו לא מתייחסים כרגע לאיזושהי תעודה

 15פורמאלי, משהו של דיני הראיות, משהו לדינים הפליליים, משהו שהוכר 

 16-במדינה. כבר היה, עיריית תל אביב ניהלה רישומים כאלה בעבר לפני כ

 17שנה בראשות חברת המועצה כמדומני סגנית ראש העירייה מיכל אדן  15

 18 בלשכתה. אבל לימים זה הפסיק. 

 19וד יפה, הוא מאוד נחוץ והוא מאוד נכון. אני חושב שהדבר הזה הוא מא 

 20שהדבר הזה לא יכול להתבצע בידי העירייה,  יכול להיותהעלינו חלופה, 

 21אני הצעתי להיעזר אולי כן במגוונים, במחלקת תרבות ישראלית, ייעודית 

 22ישראלית שניעזר בה לצורך הדבר הזה אם ראש העיר ירצה, אני אשמח 

 23על התעודה הזאת שתצא מכאן  יותר מלחבר את ראש העיר ולחתום

 24 מגוונים אם צריך ואם זה עוזר לצרכי החוקיות. 

 25 אתה מת לראות את השם שלך שם, אה? מר יעקב קורצקי:

 26אבל בכל מקרה אני חושב שהדבר הזה הוא נכון, ההצבעה על כך היא  ד עידן למדן:”עו

 27חשובה. אנחנו מביאים פה משהו חדש לעיר, חלופה, אופציה לזוגות חד 

 28יניים ולא חד מיניים, שלא יכולים להתחתן וכן יכולים להתחתן, מ
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 1ותוקפה פוקע ברגע שיצאנו מגבולות העיר, אין לזה משמעות, והיא עוזרת 

 2 לנו. 

 3ובדיוק לאור העובדה שטרחת גם בישיבת הקואליציה להגיד שכותבים  

 4הורה והורה ואנחנו עומדים על הדברים האלה, דף כזה ייתן לבן אדם 

 5הוא יכול לבוא וללכת עם התעודה ולא להתחיל להתרוצץ. ואני גאוה ש

 6 חושב שזה יהיה גם כבוד לראש העירייה.

 7 אבל היועץ אמר שזה לא תקף. מר רביד פלד:

 8 כן גיא.  מר אבי גרובר:

 9אני משפט קצר. לדעתי אנחנו מפספסים פה, מיכה, בין הטכניקה לבין  מר גיא קלנר:

 10בזוגות חד מיניים ולתת להם הטבות  המהות. המהות היא שרוצים להכיר

 11 עירוניות. 

 12 )מדברים ביחד(

 13אני לא צריך עזרה. אנחנו רצינו לתת באמצעות ההצעה לסדר הזאת  מר גיא קלנר:

 14הטבה לעולם התוכן שההצעה הזו מדברת עליה. הדרך לעשות את זה 

 15הייתה באמצעות תעודה. התעודה לא ניתן להוציא אותה מסיבות א', ב', 

 16ד את זה. נעביר את המהות ויוחלט כיצד נותנים לזה ביטוי טכני. ג'? נכב

 17אות, רישום מחשב, דגל שאנשים יסתובבו, תעודה, מעטפה על הדש, מה 

 18 שאתם רוצים. דרגת קצונה. זה לא משנה, אל תיתפסו.

 19יש משהו מקומם בלרצות להיתפס למשהו פרוצדוראלי, משפטי כשברור  

 20העוגה השלמה היא המהותית. רוצים  אחוז מהעוגה השלמה. 5שזה שווה 

 21להכיר ברמת השרון בעניין הזה. עכשיו יגידו לנו אסור להוציא תעודה, 

 22נוציא אסמכתא אחרת שתהיה מקובלת על היועץ המשפטי ובא לציון 

 23 גואל. זהו.

 24אני חייב להגיד משהו. תראו, עיריות בכלל כולל עיריית רמת השרון   מר רוני בלקין:

 25מקומיות. יש תעודת תושב, יש הסדרי חניה, יש הנחות מוציאות תעודות 

 26בארנונה, יש ערים שיקירי העיר מקבלים הנחות בארנונה כיקירי העיר. 

 27אבל עזבו. עד לפני שנתיים, שלוש כשהרב אריה דרעי ביטל את הסיפור 

 28של תשלום בחופים עיריית רמת השרון הוציאה תעודה שאפשרה לתושבי 
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 1צוק חינם כמו תושבי תל אביב. אז אל תספרו רמת השרון להיכנס לחוף ה

 2לי שאי אפשר למצוא את האיך, צריך לפתוח קצת את הראש ולראות איך 

 3 כן, לא איך לא. זה הדבר החשוב. 

 4עכשיו נלך לפרקטיקה. אם יכולנו לאשר להוציא תעודות לתושבי רמת  

 5השרון שיכנסו בחינם לחוף הצוק וחוף הצוק נמצא בתל אביב, אז אנחנו 

 6 יכולים לעשות גם את זה. 

 7עכשיו ראש העיר יגיד מילה וזה חשוב בהקשר הזה. אחד, אני כתבתי,  מר אבי גרובר:

 8באמת כמו שאמרתי גם קודם עם דני, אנחנו היינו היום אצל הנשיא 

 9ובאמת היה אירוע מרגש, היה אירוע מרגש, אתה ראית בעיניים של 

 10הנשיא, להגיע עם המדד,  הפעילים עד כמה מבחינתם זה היה להגיע לבית

 11עם האמירה ובאמת אחד הדברים שדיברו עליהם היה שאנחנו הרשויות, 

 12ראינו את זה בכלל במשבר הקורונה, עד כמה אנחנו בחזית של העשייה, 

 13 עד כמה אנחנו בחזית של הקשר עם התושבים. 

 14אני חושב שיש פה, קודם כל חשוב לי שתושבי רמת השרון ידעו את זה,  

 15שאני יודע, עוד פעם ובאמת חשבנו, ניסינו לחשוב על כל אני ממה 

 16, אין שום אפליה. עוד פעם יכול להיותהדברים, כל הנקודות שבהם זה 

 17אם יש משהו אז תגידו לנו ואנחנו נדאג לסדר את זה, אין שום אפליה. 

 18דיברת על בריכות השחייה, אבל גם בכיתות אנחנו דאגנו לשנות את 

 19בה מאוד פעולות כדי להבטיח שלא תהיה שום הטפסים ועשינו באמת הר

 20אפליה בין כל סוגי, אני כתבתי שהזכות לאהוב זה משהו שאי אפשר 

 21לקחת מאף אחד. אני לא חושב, אני לא רוצה, אני לא חושב, אני חושב 

 22שאסור לנו למנוע מאף אחד את הזכות לאהוב ולאהוב זה משהו שהוא 

 23ים, זה רגש, זה משהו שהוא לא בא מהראש, הוא בא מהלב, הוא בא מבפנ

 24מאוד חזק אפרופו וגם דיברו על זה היום טיפולי המרה וכל הדברים 

 25 הקשים האלה. 

 26המקום הזה שבו אנחנו נותנים, הרי מה בעצם אתם, אתם לא דיברתם  

 27שאם הייתם מעבירים לי את זה לפני אז הייתי  יכול להיותאיתי לפני, 

 28ת הנוסח, אבל אמרתי הדבר יושב אתכם בשמחה ומנסה למצוא בדיוק א
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 1שהכי חשוב לי פה באמת שתושבי רמת השרון ידעו זה לא שהיום פתאום 

 2 הם מתחילים לקבל זכויות שקודם הם לא קיבלו. 

 3אבל יש פה את המקום שבו אנחנו כעיר באים ואומרים שאנחנו באמת  

 4עומדים מאחורי האנשים האלה, שאנחנו איתם, שאנחנו מכירים בהם, 

 5אים בהם שווים מכל בחינה. ואתה אמרת כאילו על הדגל שאנחנו רו

 6ושהוא היה בהתחלה קטן וזה, אני חושב שכשמהחדר של ראש העיר, זה 

 7אמנם גדל עם השנים כי אנשים העירו לנו על הנראות של זה בתמונות, 

 8שכאילו דגל ישראל, אנשים כאילו אמרו אם דגל ישראל ככה ודגל 

 9ה כאילו אתה מייצר רמות. אז לא רצינו העירייה ככה ודגל הגאוה ככה ז

 10לייצר רמות כאילו. אבל האמירה הייתה שכשמחדר ראש העיר והוא 

 11אמור להיות הדמות שמובילה את העיר, הוא נבחר ע"י רוב התושבים, 

 12הוא מוביל את העשייה, הוא מוביל את ההחלטות, הוא עושה הרבה מאוד 

 13לב, בראש של העיר דברים, כשמהחדר שלו מתנוסס הדגל זה אומר שב

 14אתם פה ואתם, אנחנו מקבלים אתכם ואנחנו מכירים בכם וכל הדבר 

 15 הזה. ולדעתי הייתה חשיבות נורא גדולה.

 16אני אתמול ראיתי פוסט, לא מכיר אותה, של מישהי שבאה ואמרה כשאני  

 17עברתי ליד קלמן ואני ראיתי בכניסה לקלמן שזה הגיל שהרבה מאוד 

 18, מתחילים לגבש את הזהות שלהם, וכמו מהחבר'ה הצעירים מגבשים

 19שאמרתי זה לא משהו שאתה חושב עליו, אתה לא אומר פתאום יום אחד 

 20כל החבר'ה אז, לא, זה משהו שהוא בך, זה מה שאתה מרגיש, שם אתה 

 21מרגיש שייך, שם אתה מרגיש שאתה ממצה את עצמך. כשבכניסה לבית 

 22מר להם זה בסדר, הספר יש דגל גאוה אתה בא אומר לאנשים, אתה או

 23 תהיה מי שאתה, תאהב איך שאתה, הכול בסדר. 

 24ואני חושב שאנחנו עושים את זה בכל כך הרבה דרכים. אני חושב שבאמת  

 25העיר בשלוש, ארבע שנים האחרונות, אני לא יודע מה היה קודם ואני לא 

 26יודע למה היה קודם וכל הדברים האלה, אבל אני חושב שבאמת מהרגע 

 27נו עושים הכול כדי להראות בכל דרך אפשרית שברמת שנכנסתי אנח

 28השרון אין שווים יותר ושווים פחות. ובאמת עשינו כל כך הרבה פעולות 
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 1 ואנחנו נשמח לעשות כל פעולה אחרת שנדרשת. 

 2אני חושב שכן הרבה אנשים כאילו, חשבתי כאילו יש גם כאילו, אמרתי  

 3כי יש אנשים שלמשל לעצמי כאילו בעתודה, לא בעתודה כי משהו בזה 

 4עדיין הם בתוך הארון או באיזשהו מקום, הם חיים עם בן זוג, הם לא 

 5רוצים להופיע ברשימה. יש לי קצת משהו צורם לי בזה שאנחנו עושים 

 6 כאילו רשימה רק של, 

 7 )הפסקה(

 8 לא, זה לכולם. זה לכולם.  נטע זיו:’ פרופ

 9י אומר בסדר, אז אני אומר כאילו עוד פעם, אז ראיתי את הנוסח. אז אנ מר אבי גרובר:

 10כולם, אבל בואו נהיה אמיתיים, אני כנראה לא צריך ללכת להירשם 

 11ברשימה, אני לא אוציא תעודת משפחה אני ורויטל, יש לנו את ההכרה, 

 12אז מישהו שאומר אני לא רוצה להירשם ברשימה אז הוא לא מקבל את 

 13שכל אחד אחר  הזכויות? ברור שהוא צריך לקבל ומגיע לו לקבל מה

 14 מקבל. 

 15מיכה אומר שתעודה כאילו אסור לנו להנפיק, אז אני אגיד את זה ככה  

 16אני חושב שאנחנו נעשה תעודה עם כוכבית ואנחנו, אני לא רוצה לבטל 

 17את מה שאומר היועץ המשפטי אבל אנחנו נמצא את הדרך לעשות את 

 18 ההכרה הזאת, 

 19 ה אך ורק,תעשה למטה כוכבית שהיא תקפ ד עידן למדן:”עו

 20 המציג הינו משפחה. מר אבי גרובר:

 21 אתה ברגע זה מדרדר את הסמכות של היועץ המשפטי,  מר יעקב קורצקי:

 22 אני אומר שצריך למצוא את הדרך, דובר:

 23אתה צריך להגיד ליועץ המשפטי למצוא את הדרך החוקית לעשות את  מר יעקב קורצקי:

 24 א דבר כזה.זה. כל עוד אין דרך חוקית אתה לא יכול להוצי

 25 אבל יעקב, מר אבי גרובר:

 26 אבי, ריבונו של עולם, יש יועץ משפטי, מר יעקב קורצקי:

 27 יעקב, אנחנו רוצים, מר אבי גרובר:

 28 זה בסדר, אבל אתה מבין שזה, מר יעקב קורצקי:
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 1 יעקב, אני אוהב אותך אבל אני רוצה פה להגיד,  מר אבי גרובר:

 2 ודה. אתה רוצה גם איזה תע מר יעקב קורצקי:

 3אני חושב שהמהות פה, יעקב, אני חושב שהמהות פה היא לבוא ולהגיד  מר אבי גרובר:

 4 אמירה של העיר שאנחנו מכירים בכם, מחבקים אתכם, אתם שווים.

 5 בסדר. מר יעקב קורצקי:

 6 זאת אמירה שאנחנו רוצים לקבל פה.  מר אבי גרובר:

 7 הכול בסדר. מר יעקב קורצקי:

 8 המילה תעודה אנחנו נשים כוכבית, ולכן ליד מר אבי גרובר:

 9אבל גם האמירה פה להגיד אנחנו רמת השרון, וזה בדרך לשם, מבקשים  מר יעקב קורצקי:

 10 ממדינת ישראל אוטונומיה מוחלטת, יועץ משפטי הוא אפס והוא כלום, 

 11 שנייה, שנייה, שנייה. מר אבי גרובר:

 12. מנהל אגף נכסים הוא אפס המהנדסת תיכף היא תהיה גם אפס וכלום מר יעקב קורצקי:

 one way. 13וכלום ואנחנו עם הרכבת 

 14 יעקב, מותר לנו בחלק מהדברים פחות להסכים.  מר אבי גרובר:

 15 )מדברים ביחד(

 16 אמר היועץ המשפטי פה, מר יעקב קורצקי:

 17 תן לי שנייה.  מר אבי גרובר:

 18 אמר היועץ המשפטי שזה לא חוקי. מה אתה מתווכח? מר יעקב קורצקי:

 19יעקב, אנחנו לא אומרים לאף אחד שהוא אפס. בשביל זה אני אומר אנחנו  בי גרובר:מר א

 20 נמצא את הדרך,

 21 אתה לא אומר, אתה עושה. מר יעקב קורצקי:

 22אנחנו נמצא את הדרך לעשות. יש דברים שבהם מותר לבוא למועצת עיר  מר אבי גרובר:

 23ת זה עוד ולהגיד איזושהי אמירה ערכית שרוצים להגיד. אני אומר לך א

 24 פעם בנושא הזה, 

 25 רגע, אז אנחנו מצביעים על זה? דברת וייזר:’ גב

 26 כן. יש הצעה וצריך להצביע עליה. מר אבי גרובר:

 27 אוקי. אז מותר לנו להצביע? דברת וייזר:’ גב

 28אז אני אומר אנחנו שמים כוכבית על יד המילה תעודה, אנחנו נבוא נשב  מר אבי גרובר:
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 1 נכונה לעשות את זה,ואנחנו נמצא את הדרך ה

 2 אז למה ההצעה לא יכלה לבוא עוד חודש? היועץ המשפטי,  מר יעקב קורצקי:

 3 כי היום זה, השבוע זה שבוע הגאוה, יצא לנו טוב. מר אבי גרובר:

 4 יש לך חודש הגאוה. חודש.  מר יעקב קורצקי:

 5 וה. אבל הישיבה הבאה היא תיקרה ביולי זה כבר לא יהיה חודש הגא מר אבי גרובר:

 6 המון המון המון סוגי משפחות, ד עידן למדן:”עו

 7 חודש ושבוע. יש חודש ושבוע גאוה. מר אבי גרובר:

 8 )מדברים ביחד(

 9 מי שגאה תמיד גאה, נכון? לא עובר לו. מי שגאה תמיד גאה. מר אבי גרובר:

 10 אני אומר שאצה לכם הדרך וזה לא חוקי וזה סתם אתם מבזים, מר יעקב קורצקי:

 11 אבל דיברנו, הרי מה שאמרתי קודם לכן וגם נטע דיברה, נר:מר גיא קל

 12 בסדר. מר אבי גרובר:

 13 וזאת המהות, אז מה הבעיה? מר גיא קלנר:

 14חבר'ה, יש הצעה. עוד פעם, אנחנו נמצא את הדרך עוד פעם, חשוב לי,  מר אבי גרובר:

 15אבל נטע, חשוב לי, אתם לא אומרים את זה פה בהצעה, זה לא שעד עכשיו 

 16השרון מכמה שאנחנו יודעים, עוד פעם ואם יש משהו שבו אנחנו,  ברמת

 17זה המהות תכל'ס, אם אתם יודעים על משהו או כל תושב שבא וביקש 

 18משהו מהעירייה ורק בגלל המבנה של, גם מלפני הבחירות האחרונות 

 19ממה שאני יודע בקאנטרי ובשרונית משפחות חד מיניות קיבלו את אותה 

 20חה אחרת, גם כשמחזיק התיק היה אחר, בסדר? הנחה שקיבלה כל משפ

 21 אני לא יודע אם אני מסבך אותו. 

 22אני רוצה להגיד עוד פעם לתושבים באמת, אם יש משהו שפספסנו ואנחנו  

 23לא נותנים, שישלחו לי ווצאפ ויגידו לי ואנחנו נתקן את זה. בסדר? זה 

 24י כאילו כאילו לא שייך בהצעה, אני לא רוצה שיצא כשאני מצביע בעד אנ

 25אומר שעד עכשיו לא היה. בסדר? היה ויהיה ונמשיך ואיפה שצריך 

 26 בעד. מי נגד?  14להשתפר נשתפר. מי בעד ההצעה? 

 27אני רק אומר ועומד על זה אני נגד מכיוון שהיועץ המשפטי לעירייה אומר  מר יעקב קורצקי:

 28 שזה לא חוקי,
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 1 בסדר. מר אבי גרובר:

 2 ק ותמשיכו. וזה מדרון חלקל מר יעקב קורצקי:

 3 לא עמדנו בניגוד לעמדת היועץ המשפטי. מר גיא קלנר:

 4 ברור. בואו נשמע מה אומר היועץ המשפטי?  מר יעקב קורצקי:

 5 זה לא נכון, מר גיא קלנר:

 6 בואו נשמע.  מר יעקב קורצקי:

 7 אמרנו מהות. מר גיא קלנר:

 8 אבל גיא, המהות, מר יעקב קורצקי:

 9 זמן. לא משנה, חבל על ה מר גיא קלנר:

 10 לא, אתה אמרת לא,  מר יעקב קורצקי:

 11אמרנו שהנושא הוא מהותי ולא האקט הטכני של תעודה. נמצא את  מר גיא קלנר:

 12 הפתרון ואז עמדתו של היועץ המשפטי לא מנוגדת לעניין. 

 13 

 14ההצעה לסדר הצביעו נגד( את  2הצביעו בעד,  14המועצה אישרה ברוב קולות ) החלטה:

 15 עירונית לתושבי רמת השרון. בנושא "תעודת משפחה"

 16 

 17 הימנעות משינויים פרסונאליים בצוות הבכיר – 18.5.2020. הצעה לסדר של ירון גדות 7

 18  ה.של העירייה בתקופת הקורונ 

 19 

 20בסדר היום הצעה לסדר של ירון  7חבר'ה, סעיף הבא לסדר היום. סעיף  מר אבי גרובר:

 21י בשעה שש בערב גדות, אני אולי אפתיע פה כמה אנשים. מייל שקיבלת

 22ממשרד הפנים. העברנו להם לבדיקה את הנושא של ממלא מקום 

 23המנכ"ל. העברנו להם לקבל את האישור שלהם והם נתנו אישור לעניין, 

 24 אבל יש תנאי אחד. 

 25התנאי שלהם היה שכל זמן שערן מכהן כמנכ"ל ממלא מקום, קודם כל  

 26נכ"לית זה מוגבל בחודשיים וכל זמן שהוא משמש כממלא מקום מ

 27העירייה הוא לא יכול בכלל, הוא לא יכול לעסוק באף נושא מתחומי 

 28 הטיפול של החברה הכלכלית. 
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 1ולכן אני דיברתי איתו ואמרתי לו מאחר ויש לנו המון מטלות בחברה  

 2הכלכלית ומאוד חשוב לנו לקיים אותה וכרגע אין מישהו שיכול להחליף 

 3לצערי  10מצא בסעיף אותו בחברה הכלכלית, נושא ממלא המקום שנ

 4 יורד מסדר היום. עכשיו אתה יכול להציג את ההצעה שלך. 

 5 הוא רוצה לעזוב את החברה הכלכלית? ר צחי שריב:”ד

 6הוא רוצה. הוא רוצה לבוא לעבוד בעירייה. הוא ישמח לבוא להיות  מר אבי גרובר:

 7חודשיים בעירייה, אבל אני צריך אותו בחברה הכלכלית. יש לנו הרבה 

 8ד מטלות שאנחנו עושים עכשיו גם בנוה גן, גם בסינמה סיטי, גם עם מאו

 9המגרש כדורגל. יש הרבה מאוד משימות כרגע שנמצאות לחברה 

 10הכלכלית. מה שכנראה יקרה, מה שיקרה זה למשל גם נושא כמו שיפוצי 

 11קיץ ואחרים אני כנראה איעזר בחברה הכלכלית וככה הוא שמה יעשה 

 12 יותר. 

 13העודף פעילות הזאת גם אפשר לתגמל אותו ויש עוד כל אני חשבתי שעל  

 14מיני דברים שאמור לעשות ממלא מקום מנכ"ל, ועוד פעם בנסיבות האלה 

 15הוא יישאר בחברה הכלכלית ואנחנו נחפש דרך אחרת איך אנחנו לתקופה 

 16 הזאת אנחנו מתפקדים בעירייה. בבקשה ירון. 

 17 ה לחברה הכלכלית, אולי תכניס שמה נציג אופוזיצי  מר ירון גדות:

 18 אולי נשים את הנציג של האופוזיציה מנכ"ל העירייה. מר אבי גרובר:

 19 ממלא מקום. יכול להיותירון  מר רמי ברלב:

 20 אם אני אמצא לו חדר.  מר אבי גרובר:

 21 )מדברים ביחד(

 22 הוא לא יכול.  4/2011הוא לא יכול. הוא לא יכול לפי חוזר, לפי  דברת וייזר:’ גב

 23 אבל שתהיה ממלא מקום אתה צריך שנה וחצי צינון. :מר רמי ברלב

 24כל מי שהתמודד בבחירות האחרונות  4/2011תתפלא. לפי חוזר מנכ"ל  דברת וייזר:’ גב

 25 לא יכול לכהן כמנכ"ל.

 26 לא יכול? מר רמי ברלב:

 27 לא, אפילו אם הוא רק התמודד.  דברת וייזר:’ גב

 28 לא יכול לכהן כמנכ"ל?  מר ירון גדות:
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 1 לא. אז אתה לא יכול. וייזר:דברת ’ גב

 2 בעיר בה הוא גר. בעיר בה הוא גר. מר רמי ברלב:

 3 או עיר סמוכה.  דברת וייזר:’ גב

 4 או בעיר סמוכת גדר. ירון ירד מהפרק.  מר רמי ברלב:

 5הצעה לסדר. הימנעות משינויים פרסונליים בצוות הבכיר של העירייה   מר ירון גדות:

 6)א(. הנני מתכבד להעלות  27י סעיף לתקופת הקורונה, הצעה לסדר לפ

 7הצעה לסדר כדלקמן: הרקע. מגיפת וירוס הקורונה מזעזעת את העולם, 

 8את ישראל וכמובן את רמת השרון. אנחנו נמצאים בתקופה חסרת 

 9תקדים, יש כאלה שאומרים, זה מצחיק, יש כאלה שאומרים שזה לא 

 10אך ברור שהיא נכון, שאין לנו עדיין צפי כיצד נצטרך להתמודד איתה, 

 11 תהיה מאתגרת ושהיא עדיין לפנינו בחודשים הקרובים.

 12תושבי רמת השרון וצוות העירייה בראשות המנכ"לית פועלים בצורה  

 13מעוררת התפעלות ולשביעות רצון תושבי העיר. בישיבת המועצה 

 14האחרונה חולקו שבחים רבים לפעילות העירייה, בעיקר ע"י ראש העיר 

 15ה רבים, פוליטיקאים כתרו לעצמם כתרים אבל אך גם ע"י חברי מועצ

 16שכחו לציין את המנכ"לית שכל העיר ידעה שהיא תפעלה את העיר 

 17 למופת.

 18לאחרונה נפוצו שמועות על יחסים עכורים בין ראש העיר למנכ"ל עד כדי  

 19רצון הדדי לסיים את תפקידה. בישיבת המועצה האחרונה היא נעדרה 

 20יבת המועצה, היום קצת יותר טוב למרות וכבר ראינו ארגון בעייתי של יש

 21שעדיין היה איחור ובעיות שמע בשידור. זוהי אינה העת לבצע זעזועים 

 22ושינויים פרסונליים בצוות הבכיר של העירייה בכל התפקידים, אבל על 

 23אחת כמה וכמה מנכ"לית העירייה. יש לקרוא לבגרות והמשך פעולה 

 24ראש העיר עד שנעבור ביחד את  תקינה בין עובדי העירייה הנוכחים לבין

 25 התקופה הזאת. 

 26מועצת העיר תתבקש אם כן להחליט כדלקמן: א. מועצת העיר תנחה את  

 27ראש העירייה שלא לבצע שינויים פרסונליים בדרג הבכיר עד חזרה 

 28 לשגרה מלאה שתוגדר ככה ע"י המדינה שחזרנו לשגרה.



 04-8666313חברת איגמי, 

 7.6.2020ישיבת  מליאה  מן  המניין  מיום  מ 17פרטיכל מס' 

 

 101 

 1ת העירייה ב. מועצת העיר כמייצגת הציבור תוציא מכתב למנכ"לי 

 2בבקשה להישאר בתפקידה עד לחזרה לשגרה מתוך הבנה שזה הוא צורך 

 3 ורצון של מרבית תושבי העיר. 

 4רציתי רק להגיד שבעיריות אחרות אחרי תקופת הקורונה, בעיריות  

 5אחרות התפעמו מעוצמת העזרה של עיריית רמת השרון לתושביה. אני 

 6 לחתי לקבל מענה,אישית פניתי ונעניתי במקרים מסוימים שלא הצ

 7 שמעתי על מה ביקשת סיוע. מר אבי גרובר:

 8 דרך מקומות אחרים.   מר ירון גדות:

 9 שמעתי על מה ביקשת סיוע.  מר אבי גרובר:

 10 על מה הוא ביקש? על מה? מר יעקב קורצקי:

 11 על מה ביקשתי?   מר ירון גדות:

 12 צנעת הפרט.  דברת וייזר:’ גב

 13 צנעת הפרט. כן.  מר אבי גרובר:

 14 אני ביקשתי סיוע למישהי מבוגרת שבגלל,  ירון גדות: מר

 15 לא, הגשת בהקשר שלך. מה אתה ביקשת שיעזרו לך? מר אבי גרובר:

 16הוא ביקש ממני שיר של איך קוראים לו, של אבנר גדסי שעברנו עם  מר יעקב קורצקי:

 17 המכונית. 

 18 שיורידו לו את הזבל כשהוא היה בבידוד.  מר אבי גרובר:

 19אני ביקשתי למישהי מבוגרת מאוד שמהות חייה הוא לקחת עיתונים   ת:מר ירון גדו

 20ולגזור אותם, לא מהות חייה אבל זה חלק מהדברים, ובתקופת הקורונה 

 21לא יכלה לרדת למטה ולקחת את העיתון שחולק בחינם, וזה משהו 

 22 שנעזרתי. זו דוגמא, יש עוד כמה דוגמאות.

 23 אז היית מביא לה.  מר אבי גרובר:

 24אז אם למישהו מגיע תודה והערכה על טיפול העירייה בתקופת הקורונה   ון גדות:מר יר

 25זה בראש ובראשונה למנכ"לית שירלי פאר יגרמן וכל התושבים יודעים 

 26את זה. ואני יכול וברור לי שמינוי מנכ"ל זאת משרת אמון ודרך של ראש 

 27ה בתור העיר לתת אולי ג'וב למישהו שיעשה את דברו, ושירלי הייתה ידוע

 28מישהי שהיא מאוד ישרה, עדיין. ואני חושב שתעשה אתה גם טוב אם 
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 1תצליח ליישר את ההדורים ולהחזיר אותה. ואנחנו כולנו יודעים בעצם 

 2 שהנבצרות זה לא דבר אמיתי. 

 3 אבל היא חולה. אמרו בישיבה, מר רמי ברלב:

 4אנחנו יודעים שזה לא חודשים בלי זה, עזוב אותך.  4עזוב אותך, נבצרות   מר ירון גדות:

 5 נכון. 

 6ואתה חושב שהיא יושבת בבית ומקבלת שכר בלי אישור מחלה? ככה  מר אבי גרובר:

 7 סתם?

 8 זה מאוד גרוע שהיא יושבת בבית ומקבלת שכר,  מר ירון גדות:

 9 שאלתי אם אתה חושב שהיא יושבת בבית.  מר אבי גרובר:

 10 בלי עבודה אבל אני חושב,  מר ירון גדות:

 11 שירלי נמצאת עם אישור מחלה כרגע בביתה. רובר:מר אבי ג

 12אבי די. אמרתי לך אני לא אוהב שקרים ואני לא יכול לראות שקרים.   מר ירון גדות:

 13 אנחנו יודעים ששירלי בגלל נסיבות,

 14 אם אין לה כרגע אישור מחלה אתה מתפטר מהעירייה? מר אבי גרובר:

 15 לא.  מר ירון גדות:

 16טר מהעירייה. נכון, כי הנה, אתה שקרן. אתה שקרן. אתה אתה לא מתפ מר אבי גרובר:

 17 בן אדם שקרן. שכל תושבי רמת השרון ידעו.

 18 בסדר.  מר ירון גדות:

 19 היא כרגע נמצאת בבית עם אישור מחלה.  מר אבי גרובר:

 20 )מדברים ביחד(

 21 היא כרגע נמצאת בבית, וכל הוויכוח הזה לא מוסיף גם לא לכבודה. מר אבי גרובר:

 22 כל התושבים שצופים בך יודעים שזה לא נכון.  גדות: מר ירון

 23 היא לא נמצאת בבית עם אישור מחלה? מר אבי גרובר:

 24 עזוב, עזוב.   מר ירון גדות:

 25היא נמצאת בבית עם אישור מחלה או לא? עזוב עזוב. עזוב עזוב. אוקי.  מר אבי גרובר:

 26להצביע נגד  עכשיו אני לא יודע על מה, למה אני מצביע פה. אני לא רוצה

 27 שירלי אבל ההצעה שלך לא יכולה להישאר. אומר לך אמיתית. כן רוני.

 28 לא לבצע שינויים פרסונליים בתקופת הקורונה אני חושב שזה לא נכון. ר צחי שריב:”ד
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 1 שנה עכשיו. 20 יכול להיותזה  מר אבי גרובר:

 2ינויים גם. וחוץ מזה יש חלק מנראות של עיר מעת לעת לעשות ש ר צחי שריב:”ד

 3פרסונליים. לא מדבר על שירלי בכלל, אבל אם יש בן אדם שצריך להחליף 

 4אותו או שהוא פורש וצריך למנות מישהו במקומו אז צריך לעשות את 

 5 זה, זה חלק מניהול עיר.

 6 אני מדבר על הדרג הבכיר, לא דיברתי על כל מי שצריך,  מר ירון גדות:

 7 ש העיר מוצא לנכון.גם בדרג הבכיר. איפה שרא ר צחי שריב:”ד

 8רציתי להגיד שני דברים עקרוניים. אני אקריא לכם את ההגדרה   מר רוני בלקין:

 9בויקיפדיה על נבצרות. נבצרות היא חוסר יכולתו של נושא משרה 

 10 שלטונית למלא את תפקידו, 

 11 אני לא יודע מי הגדיר נבצרות. אני באמת לא יודע.  מר אבי גרובר:

 12 אל תפריע לי. אבי,   מר רוני בלקין:

 13 אבל מי הגדיר נבצרות? מר אבי גרובר:

 14 אתה כתבת שזה בגלל שנבצר ממנה. אתה כתבת.   מר רוני בלקין:

 15 כי היא בחופשת מחלה. מר אבי גרובר:

 16 בסדר, תן לי.  מר רוני בלקין:

 17 אתם הולכים עכשיו למשפטי שהוא לא קיים.  מר אבי גרובר:

 18, תקשיב, תנסה פעם להקשיב, זה יעזור לך, פעם הז אני לא הולך לשום  מר רוני בלקין:

 19 אחת יעזור לך בחיים.

 20 אפשר גם את זה להגיד הפוך.  מר אבי גרובר:

 21מינוי של ממלא מקום נבצרות  )לא ברור( חיונית מחייבתכאשר מדובר   מר רוני בלקין:

 22משני סוגים: נבצרות שימלא את הפונקציות של בעל המשרה נבצרות היא 

 23ונבצרות קבועה, למשל עקב )לא ברור(  ת קצרת טווחזמנית, נבצרו

 24נבצרות שברור כי נושא המשרה לא ישוב למלא את תפקידו. ביחס לנושאי 

 25משרה בכירים, כגון נשיא וראש ממשלה, נקבעים לעיתים הסדרי 

 26הנבצרות בחוקה העוסקת בסוגיות אלה ובמקרים אחרים הסדרי 

 27רות עוסקים באופן מתקבלים על פי המנהל. הסדרי הנבצ הנבצרות

 28  קביעתה של נבצרות ובכללים למינוי ממלא מקום לנושא המשרה.
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 1עכשיו אני, האמירה העקרונית השנייה היא, אני אצביע נגד כי אני חושב  

 2שאי אפשר לכפות על ראש עיר מנכ"ל או מנכ"לית. זאת משרת אמון, 

 3ך זאת משרה עיקרית ולכן אין מה לכפות, אפשר וצריך להחליף כשצרי

 4להחליף. אבל אם הגב' שירלי פאר נמצאת בנבצרות רפואית למה זה 

 5הוסתר? הרי שאל שאלה מאוד ישירה בפעם שעברה וקיבל תשובה מאוד 

 6 מאוד ישירה פעמיים ממך. 

 7עכשיו אם אנחנו מבינים גם והפקודה אומרת שצריך למנות לו ממלא  

 8מערכת פה, מקום לדבר הזה אז למה חיכינו חודש? הרי זה בורג מרכזי ב

 9מי שמניע פה זה מנכ"לית העירייה, אז למה אנחנו מחכים? והדבר 

 10האחרון אני שמח שמשרד הפנים עצר את זה, כי אם החברה הכלכלית 

 11אז אי אפשר לאייש את שני התפקידים האלה ואם  מדבר מהר( -)לא ברור

 12היא פחות חשובה )לא ברור( מה עושה החברה הכלכלית את עמדתי )לא 

 13דעתי החברה הכלכלית שלנו במקום להתעסק ולייצר מקורות ברור( של

 14כלכלה לעיריה , מתעסקת בניהול פרוייקטים שהעירייה )לא ברור( בדרך 

 15 אחרת

 16קודם כל לא על כל במה, אני מאוד מעריך את שירלי ולא אומר את זה  מר רמי ברלב:

 17לא בישיבות מועצה, היו לי עם שירלי הרבה מאוד הזדמנויות באירועי 

 18רום ושירלי מתפקדת לעילא ולעילא. היא בנבצרות רפואית ואני רוצה ח

 19להציע לך הצעה, אם אי אפשר את מנהל החברה הכלכלית אולי לקחת 

 20את מנהל אגף הביטחון ולתת לו תפקיד של ממלא מקום עד שנמצא 

 21 מנכ"ל חדש לעירייה. 

 22 עוד פעם, לא שמעתי. מר רביד פלד:

 23ף הביטחון כממלא מקום המנכ"לית עד למציאת שנביא את מנהל אג מר רמי ברלב:

 24 מנכ"ל חדש.

 25 מה שמו? קובי? מר רביד פלד:

 26 קובי אלפסי. בחור מוכשר. אם אנחנו רוצים לתקופת מעבר. מר רמי ברלב:

 27 )מדברים ביחד(

 28 גיא רצה לדבר. מר אבי גרובר:
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 1 אני רוצה להתייחס לסוגיה הזאת בכמה לבלים. בכמה מישורים. בכל מר גיא קלנר:

 2אחוז מדבריו של  95-הכבוד לראש העירייה ועם כל ההסתייגות שיש לי מ

 3 ירון גדות, בקטע הזה אני מתחבר לירון. אני מתנצל, עם כל האהבה.

 4יש פיל גדול בחדר שקוראים לו שירלי שאני מאוד מכבד אותה, רבתי  

 5איתה לא מעט על המון דברים בחיים, היא הייתה מנכ"לית מצוינת. היא 

 6ה לסיים את תפקידה, גם זה בסדר. זה קורה לטובים ביותר גם יכול

 7 מסיבה א' או ב', אני בכלל לא נכנס לזה. 

 8אני חושב שהגיעה העת להבין מה קורה שמה. לא בישיבת מועצה,  

 9בישיבת קואליציה. לא בישיבת קואליציה, תעשה אחד על אחד עם חברי 

 10ה בנקודה הזאת. המועצה. אני רוצה לדעת מה קורה עם מנכ"לית העיריי

 11, מכבד Sorryמכבסת המילים של נבצרות כולנו מבינים שהיא לא עוברת. 

 12אותך, מעריך אותך, אני חושב שהגיעה העת להבין מה קורה עם זה. זו 

 13 נקודה ראשונה.

 14אם היא בנבצרות אז אנא נמתין עוד שבועיים, לא צריך בכלל כרגע לחפש  

 15בסיטואציה הקיימת. אם אני  מישהו שיכנס לנעליה, נסתדר עוד שבועיים

 16מבין נכון הפגיעה הרפואית שיש לה היא לא כזאת שתשתק אותה לשלוש 

 17שנים, וטוב שכך. רק בריאות כמובן מאחל כרגע. ואם זה משהו הרבה 

 18 יותר משמעותי אז צריך לעשות תהליך הרבה יותר רציני. 

 19אז אני מבקש במטותא, בכבוד, בהערכה וחברות אנא מה קורה עם  

 20ירלי? אני רוצה לדעת, היא חשובה לתפקוד ומותר לך להחליף אותה. ש

 21מותר לך. אבל רוצים רגע להבין מה קורה. ואז או שזה משהו משמעותי, 

 22תשתף את המועצה ותקבל החלטה מה שאתה רוצה. ואם זה לא משהו 

 23משמעותי בואו נמתין לה. אבל כל המסביב הזה לי לא עושה נעים בבטן 

 24 הגיוני.ונראה לי גם לא 

 25אני יכולה להגיד משהו? אני חושבת שזה ממש לא מכובד מה שקורה כאן  דברת וייזר:’ גב

 26ואני חושבת שכל השיח הזה פשוט בושה, אני פשוט מתביישת שאני 

 27נמצאת כאן. שירלי נתנה את הנשמה שלה במשך ארבע שנים וזה ממש 

 28 לא מוסיף לה כבוד.
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 1 ים לדעת מה איתה?מה הבושה בזה? שאנחנו רוצ מר גיא קלנר:

 2 לא, כל השיח הזה שכל העיר עכשיו צופה בו, כן היא זה, מה היה. דברת וייזר:’ גב

 3הדיון הוא נגדי, מה את לא מבינה? הדיון הוא נגדי, הוא לא קשור לשירלי.  מר אבי גרובר:

 4 לוקחים את שירלי ועושים סיבוב עלי דרך שירלי. 

 5. שירלי נתנה את הנשמה שלה בשביל העיר הזאת תסלחו לי, זה לא מכובד דברת וייזר:’ גב

 6 ארבע שנים ואף אחד לא יעשה כאן, 

 7 )מדברים ביחד(

 8יתחילו להגיד מה היה, לא היה, כן היה, מה זה נבצרות, לא נבצרות.  דברת וייזר:’ גב

 9שירלי בחופשת מחלה ואני מאוד מקווה שהיא תחזור כמה שיותר מהר. 

 10צריכים לעשות פה סימפוזיון מול  ואם לא אז זה לא עניין שלנו ולא

 11המועצה ומול כל הפייסבוק והתושבים. זה ממש לא מכובד. זה בושה 

 12שאתם עושים את הדיון הזה לא בנוכחותה ואתם לא מכבדים את 

 13 העשייה שלה, את העשייה הנפלאה שלה. 

 14 מאיפה הסקת, דברת, זה ממש,  מר ירון גדות:

 15דיון הזה עכשיו לפני כל התושבים שמתחילים כי זה לא מכבד אותה ה דברת וייזר:’ גב

 16 לתהות מה היה. תסלחו לי.

 17 דברת, מה לעשות? יש הצעה לסדר. דנים. ד עידן למדן:”עו 

 18 מי בעד ההצעה? מר אבי גרובר:

 19 דברת, כל אחד אחראי למילים שלו.  מר ירון גדות:

 20 . תודה רבה. 15. מי נגד? 1שקט, שקט ירון. ירון שקט. מי בעד ההצעה?  מר אבי גרובר:

 21 מה דברת הצביעה?  מר ירון גדות:

 22 מה? דברת וייזר:’ גב

 23 מה הצבעת?  מר ירון גדות:

 24 איתך.  מר אבי גרובר:

 25 על ההצעה?  מר ירון גדות:

 26 מה הייתה ההצעה בכלל? לא רוצה לדבר על זה. דברת וייזר:’ גב

 27 ההצעה הייתה,  מר ירון גדות:

 28 לא, אני לא רוצה.  דברת וייזר:’ גב
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 1 לא השתתפת בהצבעה? ר אבי גרובר:מ

 2מה הייתה ההצבעה? אני לא רוצה שנצביע על זה בכלל, אני רוצה  דברת וייזר:’ גב

 3 שתורידו אותה. 

 4 כולם הצביעו פה אחד נגד וזהו. נגמר, הייתה הצבעה. נגמר.  מר אבי גרובר:

 5 ההצעה הייתה לא לעשות שינויים,  מר ירון גדות:

 6 לי זה לכבד אותה ולא לדון בזה. זאת ההצעה שלי, בסדר? ההצעה ש דברת וייזר:’ גב

 7 אז את לא השתתפת בהצבעה.  מר אבי גרובר:

 8 בדיוק, אני לא משתתפת בהצבעה. דברת וייזר:’ גב

 9 דברת לא השתתפה בהצבעה.  מר אבי גרובר:

 10 

 11ההצעה לסדר הצביעו נגד( את  -14הצביע בעד,  -1המועצה דחתה ברוב קולות )  החלטה:

 12נושא: הימנעות משינויים פרסונאליים בצוות הבכיר של העירייה ביום 

 13 בתקופת הקורונה.

 14 

 15 חשבון פיתוח פיס  –. אישור פתיחת שני חשבונות אב לפעילויות מול מפעל הפיס 8

 16 .במוניציפל בנק בע"מ –וחשבון מענקי פיס 

  17 

 18גידי, אתה אישור פתיחת חשבונות אב לפעילויות מול מפעל הפיס.  8סעיף  ר אבי גרובר:מ

 19 רוצה להסביר?

 20בפעם הקודמת הבאנו לאישור המליאה פתיחת חשבון אב במפעל הפיס.  מר גידי טביב:

 21אני אומר שבפעם הקודמת הבאנו להצבעה, לאישור המליאה פתיחה של 

 22חשבון אב במפעל הפיס. מתברר שצריך לפתוח בבנק שני חשבונות אב 

 23ח פיס ואחד חשבון לפעילות מול מפעל הפיס, אחד שהוא חשבון פיתו

 24מענקי פיס. הם עושים את האבחנה הזו. אז לא היינו ערים לזה בפעם 

 25הקודמת, אז אני מביא את זה לכאן. במקום ההחלטה במועצה הקודמת, 

 26 מביא להחלטה כאן פתיחה של שני חשבונות אב. 

 27אגב אנחנו דיברנו על זה בשנה שעברה כשעברנו על התקציב אתה ואני.  מר רמי ברלב:

 28 ז גם כן דיברנו,א
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 1 מי בעד?  מר אבי גרובר:

 2 אתה יכול להקריא את לשון ההחלטה שאנחנו צריכים, ר צחי שריב:”ד

 3 –המועצה מאשרת פתיחת שני חשבונות אב לפעילות מול מפעל הפיס  מר גידי טביב:

 4במוניציפל בנק בע"מ שזה בנק  –חשבון פיתוח פיס וחשבון מענקי פיס 

 5 דקסיה לשעבר. 

 6 תודה רבה. ריב:ר צחי ש”ד

 7 פה אחד, נכון? פה אחד. מר גידי טביב:

 8 

 9 –החלטה:  המועצה אישרה פה אחד פתיחת שני חשבונות בנק לפעילות מול מפעל הפיס 

 10 חשבון פיתוח פיס וחשבון מענקי פיס במוניציפל בנק בע"מ

 11 

 12 סיוע לעסקים קטנים ובינוניים בעיר. המשך דיון בנושא משמעויות הקורונה וה9

 13 

 14המשך דיון בנושא משמעויות הקורונה והסיוע לעסקים קטנים  9סעיף  בי גרובר:מר א

 15 ובינוניים בעיר. 

 16שניהם נעלמו. שני מגישי הבקשה נעלמו מהחדר. תעבור לסעיף הבא  מר יעקב קורצקי:

 17 וכשהם יחזרו, הם הלכו לעשות קניות לבינתיים.

 18 כשיחזרו. אנחנו היינו בעדה. מר אבי גרובר:

 19 אבי, אבל אני רוצה להציע משהו. אפשר?  יו:נטע ז’ פרופ

 20 בהקשר של הזה? מר אבי גרובר:

 21 נטע, כל הצעה שלך, שתהיי בריאה. תרגיעי רגע. מר יעקב קורצקי:

 22 את זאת אתה תאהב.  נטע זיו:’ פרופ

 23 טוב. מר יעקב קורצקי:

 24, יש מקומות, מיכה, זה גם בשבילך. יש ערים שכשהן רוכשות מוצרים  נטע זיו:’ פרופ

 25שירותים הן נותנות עדיפות קטנה לספק מקומי. והיה פסק דין של בית 

 26 המשפט המחוזי בנצרת לפני כמה שנים, 

 27 אחוז. 5בצפון היה פסק דין על  ד מיכה בלום:”עו

 28 אג'. 20כמו שהיה עם גב' קופרמן בשביל  מר יעקב קורצקי:
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 1 נכון.  נטע זיו:’ פרופ

 2 ז.אחו 25אג' זה יצא שם  20 מר אבי גרובר:

 3 3אחוז,  5לא משנה. אבל ההחלטה של בית משפט אומרת שבגבולות של   נטע זיו:’ פרופ

 4אחוז הפרש בין הצעות אז אפשר לתת עדיפות לספק מקומי.  7אחוז או 

 5בכל אופן אנחנו רוצים גם כענין מעשי וגם כענין הצהרתי באמת לתת 

 6 עדיפות לספקים המקומיים.

 7תוב למעשה מה שבגדול הם ביקשו הם נתנו שורה תראי, בהצעה היה כ מר אבי גרובר:

 8של אפשרויות שבהם אפשר לתמוך, אבל דיברו על זה שנקים איזושהי 

 9ועדה. זה מה שהם דיברו שם. זה עיקרון, אני מניח שמתי שהוא הם 

 10 יצטרפו. אבל אנחנו מדברים על העיקרון. 

 11 הבעיה היא שכשהם יחזרו נתחיל הכול מחדש. ד מיכה בלום:”עו

 12 סקה()הפ

 13היה, אתם פשוט לא הייתם פה, הגענו להמשך דיון בנושא משמעות  מר אבי גרובר:

 14הקורונה והסיוע. ממה שאני זוכר מהצד שלכם היא דיברה על צוות, נכון? 

 15 תכל'ס זה היה צוות שצריך לעבוד ולגבש את כל הדברים האלה. 

 16י עכשיו אם אתם זוכרים אני הצעתי, שאלתי אתכם אז, עוד לא קיבלת 

 17תשובות מכולם אבל אנחנו בכיוון של להקים צוות. צחי היחידי, נכון? 

 18 אמרת, 

 19 אני ממושמע. ר צחי שריב:”ד

 20 לצוות הזה, את בחרת משהו אחר. מר אבי גרובר:

 21 במה הוא ממושמע? דברת וייזר:’ גב

 22 הוא היחיד שלדעתי בחר את הצוות של עסקים, כולם בחרו אחרים.  מר אבי גרובר:

 23 זה לא שהוא ממושמע. יזר:דברת וי’ גב

 24אמרתי הוא היחיד, הוא ישר קפץ שהוא ממושמע, אבל הוא זה שכתב  מר אבי גרובר:

 25צוות של עסקים ולא קיבלתי תשובות מכולם. אבל אני רוצה להקים צוות 

 26כזה. כמה ענו, אבל לצוות הזה בינתיים נרשם אחד. אז אני עוד פעם 

 27 מחכה לתשובות.

 28יד שלושה משפטים. אחד, הסיבה שלא עניתי להודעה ששלחת אז אני אג מר גיא קלנר:
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 1זה כי בא לי להיות בכל הצוותים. זו האמת. מה אני אעשה, דין משרפות 

 2אל מול תע"ש, אל מול עסקים? אין לי זמן להיות בהכל ועוד אנשים 

 3צריכים להיות ולכן על אף שאני הצעתי פה שנעשה צוותים יש לי דילמה 

 4זה גידר את זה לאיזה מכלאה סגורה ולכן עוד לא איפה להיות ופתאום 

 5סגרתי איפה אני רוצה להיות ולא היה ברור אם אפשר להיות שם ביותר 

 6 מצוות אחד. אבל זה לא משנה.

 7לגופו של עניין בסוגיית העסקים אני חושב שאנחנו מאבדים זמן. יש  

 8מציאות שקורית בשטח שאנחנו צריכים להגיב אליה, אנחנו צריכים 

 9נו את נושא הצוות, רואים היום, כעסת עלי איב עליה מהר. הקצלהג

 10שהעליתי איזה פוסט, אני לא עוסק, אני מתנצל אם חשבת שזה נגדך, 

 11 ממש לא נגדך, זה בעד העניין. 

 12 מי? מי? דברת וייזר:’ גב

 13 לא משנה. מר גיא קלנר:

 14 על הנושא של, מר אבי גרובר:

 15שכרגע נופלים דברים בין הכיסאות. העניין  זה בעד העניין. העניין הוא מר גיא קלנר:

 16הוא שכרגע יש דברים שלא עולים הרבה כסף. העניין הוא שכרגע אפשר 

 17במחשבה מקדימה לתת לאנשים פתרונות ונושא הארנונה שניתן ע"י 

 18המדינה הוא חלק ממארג יותר רחב שאפשר לעשות. אני מציע בנושא 

 19 הזה,

 20 מי בעד להאריך את הישיבה? פה אחד. בלילה.  11-רק אנחנו ב מר אבי גרובר:

 21 אני נגד. מר יעקב קורצקי:

 22 פה אחד. הלאה. מר אבי גרובר:

 23 נגד. מוחלט. מר יעקב קורצקי:

 24 רגע, אתה לא נגד? דברת וייזר:’ גב

 25 יש רוב להאריך את הישיבה. מר אבי גרובר:

 26 להאריך? אני נגד מוחלט.  מר יעקב קורצקי:

 27 ו צריך רוב?צריך פה אחד א דברת וייזר:’ גב

 28 לא, רוב. מר אבי גרובר:
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 1אני מציע שבנושא העסקים נקים את הצוות במהרה. אני, עידן ואני ואם  מר גיא קלנר:

 2מישהו עוד רוצה פה אהלן וסהלן, וצחי ורמי, מי שרוצה. בואו נכנס לעסק 

 3הזה מהר. אנשים, אני שומע מקרים פרטיים מזעזעים. אנשים שיש להם 

 4ן מסוים שהמדינה לא נתנה לו מענה. עסקים שהם מקרה של עסק במאפיי

 5נושא  ,עסקי מזון לכאורה, אבל הם לא עסקי מזון. עסקים מקומיים, אגב

 6ההטבה עפ"י המותר בחוק לנושא של העדפה מכרזית לתושבי רמת 

 7השרון, בלי קשר לקורונה, אני חושב שזה צו השעה. שוב בהתאם למה 

 8 שמותר בחוק, לתת לעסקים המקומיים.

 9שמעתי על זה האמת לאורך הדרך מעסקי חשמל ורכב והסעדה ודפוס  

 10וצילום, למה לא? איפה שאנחנו יכולים לתת לעסקים מקומיים שעובדים 

 11 פה בעיר וזה לא נוגד את החוק אני בעד, בלי קשר לקורונה.

 12כי יש חוק ואז אם אתה במקום קטן אם יש אחד שיש לו מסעדה אחת  מר אבי גרובר:

 13והוא במקרה גם הבן דוד של ראש העיר ורק ממנו יקנו את  בכניסה לעיר

 14 האוכל,

 15אז אבי, אני לא הולך למקרים הקיצוניים, אבל אם יש מקרה של בית  מר גיא קלנר:

 16אחוז מה  10, 5דפוס שבקושי מחזיק את הראש מעל למים ויש איזשהם 

 17 שמותר עפ"י החוק צריך לתעדף אותו. צריך לתת לו את העבודה.

 18 תיקחו יוזמה ותרימו את זה. רלב:מר רמי ב

 19 אני צריך לקחת את היוזמה בכוח?  לא, בסדר. אז אני אומר, כאילו מה?  מר גיא קלנר:

 20אבל גיא, גם מצד שני לפעמים נורא רצים, אומרים איזה רעיון מגניב ואז  מר אבי גרובר:

 21פתאום אתה פוגש את המשמעות שלו במיליוני שקלים כי פתאום מגיעים 

 22 יך לחשוב על הדברים האלה. לך, צר

 23אין בעיה. אז בוא ביום רביעי בבוקר בואו נתחיל לעבוד, מחר בבוקר, מתי  מר גיא קלנר:

 24 שאתם רוצים. 

 25 )מדברים ביחד(

 26 קואליציה תיקחו את היוזמה הזאת, מר רמי ברלב:

 27רמי, אין בעיה. לפעמים זה לא רק יוזמה, לפעמים צריכה להתקבל  מר גיא קלנר:

 28 החלטה, 
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 1 כן, שיהיה לזה גם,  מר אבי גרובר:

 2 יש לזה תוקף, יש לזה סמכות א', ב', ג', אין בעיה.  מר גיא קלנר:

 3אחד הדברים המשמעותיים, עוד פעם זה לא, אין פה הצעה לסדר. יש  מר אבי גרובר:

 4צוות והצוות הולך לקום ושאלתי אתכם וזה. אחת הדרכים המשמעותיות 

 5זה. יש חוות דעת של גזבר העירייה שאומר לעזור זה נושא אגרת השילוט ו

 6 שאסור, נכון? 

 7 אבי, אבי סליחה רגע. מר רמי ברלב:

 8 בינתיים אף אחד מהם עוד לא ענה לי.  מר אבי גרובר:

 9 )מדברים ביחד(

 10 רמי, בינתיים שניהם עוד לא ענו לי. מר אבי גרובר:

 11 חיכינו שזה יגיע לדבר הזה. ד עידן למדן:”עו

 12 )מדברים ביחד(

 13 אבי, בוא נגיד, עזוב, חבל על הזמן עכשיו. יא קלנר:מר ג

 14אז תעבירו לי מחר את העדיפויות שלכם. אם אתם בצוות הזה אז אתם  מר אבי גרובר:

 15 מתחילים לעבוד, אם אתם בצוות אחר אז, 

 16 )מדברים ביחד(

 17 בסופו של דבר כנראה צריך להביא חלק מהדברים למועצה. זה לא ככה. מר אבי גרובר:

 18אז נביא. מה שבישיבת קואליציה נחליט, על זה בדיוק אני מדבר. אנחנו  פלד: מר רביד

 19מבזבזים סתם זמן. יושבים שני אנשים מכובדים, קיבלו החלטה, יציעו 

 20את זה לראש העיר, יגיד זה צריך ללכת למועצה. מביאים את זה למועצה 

 21 ונצביע על זה.

 22 ו שאתה אומר. לא, דבר אחד זה לא כל כך פשוט כמ ד עידן למדן:”עו

 23 יש היבטים גם משפטיים.  מר אבי גרובר:

 24 בסדר. מר רביד פלד:

 25אחד, אני אשמח להיות בצוות. גיא, צחי רוצה להיות, כל מי שרוצה  ד עידן למדן:”עו

 26 להיות שיהיה. 

 27 )מדברים ביחד(

 28הדבר היחידי שכתבנו פה והיה חשוב כדי שלא נתחיל להתבחבש צוות  ד עידן למדן:”עו
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 1ם כל מיני רעיות ואז יגידו זה לא חוקי, לזה אין תקציב, שיהיה מועצה ע

 2 את הנציגות בראש ובראשונה של יועץ משפטי, גזבר,

 3שנייה, כמה פעמים באת לגידי והוא אמר לך אני לא מוכן לדבר איתך.  מר אבי גרובר:

 4 כמה פעמים זה קרה?

 5 לא, הצוות צריך לכלול את זה ביי דפינישן. מר גיא קלנר:

 6בסדר, תקבעו איתו הוא יבוא. גידי הכי נגיש בעולם, אמיתי, אין פעם  בי גרובר:מר א

 7 שביקשתי מגידי משהו והוא לא בא.

 8 הצוות הוא עכשיו צחי, גיא, אני, הגזבר, סמנכ"ל ויועץ משפטי,  ד עידן למדן:”עו

 9 תשבו תגידו מי אתם רוצים שיהיה בצוות, מר רביד פלד:

 10ם קוראים למי שאתם צריכים. עידן, אתם הצוות, אתם אתם הצוות ואת מר אבי גרובר:

 11 קוראים למי שאתם צריכים.

 12 )מדברים ביחד(

 13עידן, אנחנו טוחנים פה מים ברמות מטורפות. עידן, לא בטוח שבכל  מר אבי גרובר:

 14ישיבה אתה צריך את כל חברי הצוות ולכן זה משהו שרק יכול לעכב כי 

 15הוא לא יכול. אתם הצוות תתחילו  ביום הזה הוא לא יכול וביום הזה אולי

 16לרוץ. אני אומר לך מניסיון שלי אם תצטרך את גידי הוא ידאג לבוא. אם 

 17 תצטרך עו"ד הוא ידאג לבוא.

 18 א' הבנתי. ב' לכנס את הדבר הזה,  ד עידן למדן:”עו

 19תראה את סוגיית האבטחה, ישבנו אני ורמי עם אנשי המקצוע  דברת וייזר:’ גב

 20 הרלוונטיים,

 21 ים ביחד()מדבר

 22עידן, יש דברים שאולי אתה לא חייב את הכול להביא בבת אחת, אתה  מר אבי גרובר:

 23 יכול לשבת על נושא, לדחוף אותו. עוד נושא, לדחוף אותו. 

 24בהצעה שהעלינו יש בה כמה התייחסויות. אני מבקש שתעביר אותן  ד עידן למדן:”עו

 25שהעלינו על שילוט שנקבל עליהן התייחסות כבר בישיבה הקרובה. דברים 

 26 ודברים אחרים. 

 27 סבבה. לא צריך לחכות עד עוד חודש, אפשר להתחיל לזוז.  מר אבי גרובר:

 28 )מדברים ביחד(
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 1אם אתה זוכר הצוות הזה הוא לא רק עכשיו לעשות קריטריונים ונגמר,  מר אבי גרובר:

 2זה משהו הרבה יותר גדול. זה אזורי תעסוקה חדשים, זה כל הדברים 

 3משהו שהוא מאוד משמעותי וגדול לעיר הזאת. זה לא צוות  האלה. זה

 4שרק עכשיו עושה קריטריונים בקטנה והולך הביתה. אני בכוונה עשיתי 

 5 צוותים שהם, אבל בוא נמשיך.

 6 אז כרגע, ד עידן למדן:”עו

 7 נו די. דברת וייזר:’ גב

 8 רק לעניין קורונה. 3תקים צוות קטן כרגע של  ד עידן למדן:”עו

 9 יאללה נו.  3, 2, 1הנה,  ובר:מר אבי גר

 10 אני, גיא, רביד רק לעניין הקורונה, ד עידן למדן:”עו

 11 , יאללה. רץ? 4, הנה אתם 4רק לעניין הקורונה  מר אבי גרובר:

 12 יפה. ד עידן למדן:”עו

 13נראים לי  15, 14, 13סבבה. לא צריך להצביע. מוניתם. חבר'ה ברשותכם,  מר אבי גרובר:

 14באופק, בואו נעשה  12-כשאתם יודעים ש 15, 14, 13די קטנים. חבר'ה, 

 15נורא מהר ואז נשאר ככה ללפתן, לקינוח כמו שצריך.  15, 14, 13שנייה את 

 16 בסדר? 

 17החלטה:  מונה צוות סיוע לעסקים קטנים ובינוניים בעיר בעקבות השלכות הקורונה: גיא 

 18 פלדקלנר, עידן למדן, צחי שריב, רביד 

 19 

 20 . מינוי ערץ שוורץ )מנכ"ל החברה הכלכלית( כמ"מ זמני למנכ"לית העירייה לתקופת 10

 21 שכר מנכ"ל 100%-נבצרותה של מנכ"לית העירייה. במהלך תקופה זו, יושלם שכרו ל

 22 

 23 ירד.  10סעיף  מר אבי גרובר:

 24 

 25 מיקום חלקת קבורה אזרחית –. שיפוץ בית העלמין 11

 26 

 27 שעלה, חבר'ה, מה קורה לכם? שיפוץ בית העלמין. זה גם סעיף  11סעיף  מר אבי גרובר:

 28 )מדברים ביחד(
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 1יש פה יחסית נושא מאוד פשוט בעקרון שלו שאני רוצה שפשוט אנחנו  מר אבי גרובר:

 2נבחר א' או ג'. יש במסגרת, אנחנו כרגע נמצאים כבר עם מכרז בביצוע של 

 3הרחבת בית העלמין, תוספת קברים בבית העלמין מאחר וכבר החלקות 

 4 מכור.  הקיימות כבר הכול

 5 .2וגם את חלקה מס'  1המכרז הזה הוא כולל גם את חלקה מס'  דובר:

 6 הוא כולל הכול. מר אבי גרובר:

 7 .3וגם  דובר:

 8הכול נמצא  3, 2, 1תעבירו שנייה את המצגת. כן, הנה תשאירי את זה.  מר אבי גרובר:

 9 בתוך המכרז.

 10 הבנתי. דובר:

 11 )מדברים ביחד(

 12לים, תאורות, עניינים, אבל בגדול בסוף המכרז יהיה הוא עובד על שבי מר אבי גרובר:

 13את כל החלק הזה. זה נקרא שלב א'. שלב ב' אמור להיות בדופן המערבית 

 14סוג של, זה לא בדיוק קומות, אבל משהו יותר כבר, לא רק קרקע אלא 

 15 משהו מן כזה, 

 16 קטקומבות כאלה.  מר ירון גדות:

 17שלב א' הוגדר במכרז שהאזור שהוא תחת כן. אבל זה נקרא שלב א'. ב מר אבי גרובר:

 18תהיה חלקה אזרחית. שנבין מה זה אומר מבחינת המכרז, הרוחב  1מס' 

 19 70של הפתח, הרוחב שלו בקבורה רגילה, אורתודוכסית נקרא לזה זה 

 20 ס"מ. ולכן בתוך המכרז, 90ס"מ, בקבורה אזרחית זה 

 21 וזה בגלל שקוברים בארון.   מר ירון גדות:

 22וזאת אחת הסיבות שהבאתי למועצה כי אם אני משנה מכרז אני צריך,  מר אבי גרובר:

 23 מה?

 24 וזה בגלל שקוברים בארון.  מר ירון גדות:

 25כן. עוד פעם גם עד היום סוג של, יש גם אנשים שנקברו ברמת השרון  מר אבי גרובר:

 26בארון והיה צריך להתאים את הארון במיוחד למידות אצלנו. כרגע יוכלו 

 27עידן פנה אלי ואמר לי אבי תקשיב, אני מבקש אם אפשר לעשות את זה. 

 28לנסות למצוא מקום נפרד, לא בבית העלמין אלא מקום לגמרי נפרד 
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 1 לטובת הקבורה האזרחית. 

 2עוד פעם צריך להבין, בית קברות זה משהו שיש יעוד, זה שטח עם יעוד.  

 3כת מקום שאין בו יעוד אי אפשר לעשות בית עלמין. אני לא יכול סתם לל

 4 באיזה שדה ולהתחיל, יש חוקים לעניין הזה. 

 5הזאת שהיא מאוד  1מה שכן, כשנכנסתי לדיון וגם הייתי במקום, החלקה  

 6ארוכה כזאת, איזה מן נקניק צר כזה שקשה מאוד להפריד אותו שם אם 

 7אני רוצה לנסות לייצר איזושהי הבדלה, נורא קשה שם להפריד אותו, 

 8יזשהו גינון כזה או איזשהו אלמנט שקצת אפילו לייצר איזשהו שביל, א

 9 שנמצאת יותר בהמשך,  3. חלקה 1מפריד. זה מאוד מאוד בעייתי בחלקה 

 10 היא החלקה הצפונית.  מר ירון גדות:

 11הנקודה הכי צפונית בהרחבה, כשאנחנו פועלים מי שזוכר פה כשהיינו  מר אבי גרובר:

 12היום יש שמה, בדיון בוועדה המקומית שכל החלק מזרחית עד הכביש, 

 13אחת החלופות למיקום של מתקן גז אמור להיות בקטע הכי דרומי של 

 14אותו שטח שהוא מיוער עכשיו, טיפה מימין איפה המיוערת שם יש את 

 15הקטע הריק בשדה, טיפה מימין לו. אבל אנחנו רוצים שכל החלק הזה 

 16חלקה אזרחית אפשר לעשות, אפשר  3ואז למשל אם עושים את שטח 

 17שות, לראות איך עושים את זה, איזושהי סככה שקרובה לנסות לע

 18מבחינת האנשים, אפשר לנסות לעשות, יש את הזה עם החץ, יש במצגת, 

 19הנה רואים פה שאנחנו נייצר, יש את הקו הצהוב שיש שם ממש בחיבור 

 20 עם הכביש אפשר לייצר כניסה. 

 21 )מדברים ביחד(

 22יסה נפרדת, אנחנו נעשה פה כניסה פה זה, אנחנו רוצים לעשות פה כנ מר אבי גרובר:

 23נפרדת לטובת בית העלמין, יהיה פה שביל שדרכו יהיה אפשר ללכת 

 24או גם  1-ולהגיע לחלקה האזרחית. השביל הזה יכול להיות גם אם זה ב

 25אז אפשר לייצר גם בהמשך איזשהו מעבר מכאן  3-. אם זה ב3-אם זה ב

 26צליחים לייצר פה אם יהיה בהמשך. אם נרצה, עוד פעם זה תלוי אם מ

 27 איזושהי חניה או איזושהי אפשרות לחנות. 

 28אם רוצים בעתיד להרחיב אז אפשר את האזור הזה להמשיך את החלקה  
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 1אז יש  3-האזרחית ככל שיהיה צורך. זאת אומרת לדעתי כשזה נמצא ב

 2הרבה יותר אפשרויות לעשות משהו יותר רציני וגם לייצר איזשהו ממש 

 3 חיץ לאזור הזה.

 4לדעתי יהיה מאוד קשה להרחיב אותו ולייצר לו  1ור הזה של האז 

 5איזושהי הגדלה אם רוצים או איזושהי סככה. ולכן לדעתי האזור הזה 

 6 הרבה יותר מתאים.  3של 

 7 מה זה אומר מבחינת כמות המקומות? דובר:

 8פתחים שם. השביל זה היה אמור להיות  337פתחים פה,  337אותו דבר,  מר אבי גרובר:

 9ק, היה אמור להיות שני שבילים שמה, אנחנו נייצר אזור אחד שהוא מחול

 10אזרחי, אותו מספר פתחים שהיה במכרז קודם יהיה עכשיו. אין הבדל 

 11 במספר הפתחים.

 12 )מדברים ביחד(

 13לא, לא, לא. בשניה שאני אומר לו, מחר בבוקר אני מתקשר אליו, הוא  מר אבי גרובר:

 14הוא יבצע את הפתחים. הוא עושה  לפי מה שנגיד לו כך 1-פשוט מבצע ב

 15 פה.  90-פה או את הפתחים של ה 90-את הפתחים של ה

 16 וחניות?   מר ירון גדות:

 17 איך? מר אבי גרובר:

 18 וחניות מתי יהיו?  מר ירון גדות:

 19 מה זה חניות? מר אבי גרובר:

 20 אנשים באים לחנות,  מר ירון גדות:

 21 דת שהם יוכלו ללכת מכאן. אנשים יחנו ותהיה להם כניסה נפר מר אבי גרובר:

 22 יהיה אפשרות לחנות שמה? day 1-אבל מ  מר ירון גדות:

 23השביל קיים, לרוב הדרך השביל הזה שהולך מהדופן של בית עלמין זה  מר אבי גרובר:

 24שביל שהוא כבר קיים. אנחנו נסדר אולי מבחינת צמחיה, אני לא רוצה 

 25חנו נסדר איזשהו שיהיה קטע של מאחורי הגדר, לא מאחורי הגדר. אנ

 26 משהו עם צמחיה ויהיה אפשר לעבור די בקלות ולהגיע לשמה. 

 27עוד פעם זה צריך גם, קבורה אזרחית זה לרוב קורה דרך עמותה, יש  

 28עמותות שמפעילות קבורה אזרחית. נצטרך להתקשר איתן, לראות איתן, 



 04-8666313חברת איגמי, 

 7.6.2020ישיבת  מליאה  מן  המניין  מיום  מ 17פרטיכל מס' 

 

 118 

 1נעשה את כל הדברים. אבל כרגע אנחנו מדברים רק על ההיבט של 

 2 אוקי? צחי רצה להגיד משהו.הקברים. 

 3אלא אם כן עושים לו התאמות ולכן עושים  70-אני מבין שארון לא נכנס ב ר צחי שריב:”ד

 4נכנס, למה לא לעשות את כל  90-. אבל אדם עם תכריכים בלי ארון ב90

 5 ? פשוט כסטנדרט.90הפתחים 

 6 זה פחות קברים. מר רמי ברלב:

 7זה לא שהמרווחים בין הקברים יותר  90-. הזה פחות בטון. לא הבנתי ר צחי שריב:”ד

 8 גדולים, פשוט הפתח יותר גדול. 

 9 נכון. מר אבי גרובר:

 10 המחזור הוא אותו מחזור.  ר צחי שריב:”ד

 11באורתודוכסי, בוא, אנחנו עכשיו נכנסים לתיאורים גרפיים, אבל  מר אבי גרובר:

 12קה באורתודוכסיים הוא מגיע עם האלונקה ליד, הוא מוריד את האלונ

 13ואז הבן אדם, מכניסים את המת. באזרחי המת עם הארון יורד פנימה 

 14 ולכן צריך יותר מקום.

 15ולא  90לא, הוא הבין. הוא שואל אותך למה לא לעשות את כל הקברים  מר רביד פלד:

70. 16 

 17 כי יהיה פחות קברים. מר אבי גרובר:

 18 למה פחות? מר רביד פלד:

 19 ם.זה אותו מספר קברים לדונ ר צחי שריב:”ד

 20וכל הפתחים הם  90לא, זה פחות. זה לא אותו דבר. אם כל הפתחים הם  מר אבי גרובר:

 21 תעשה את המכפלות.  70

 22 הרווח של הבטון בין הזה, ר צחי שריב:”ד

 23 לא, לא, אי אפשר. מר יעקב קורצקי:

 24 נשאר אותו רווח.  מר אבי גרובר:

 25 ן הקברים. אתה חייב מעברים. אתה צריך מעבר קבוע בי מר יעקב קורצקי:

 26 שאתה מחליף,  1-ו 3אז השטח של  ר צחי שריב:”ד

 27 אותו גודל הוא אומר. מר רביד פלד:

 28הוא יהיה  3-הוא יותר גדול. חייב להיות. חייב שב 3-לא, חייב להיות שב מר יעקב קורצקי:
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 1 יותר גדול קצת. 

 2מספר לאזרחי ויש בהם את אותו  1-מיועד לאורתודוכסי ו 3אם עכשיו  ר צחי שריב:”ד

 3הגדולים  340-ומשהו, כשתחליף זה לא יכנס. ה 340-ומשהו ו 340קברים 

 4 לא יכנסו פה ופה יישאר לך יותר. 

 5קברים. עכשיו זה לא שזה חלקה  337יהיו  3שנייה, שנייה. צחי, באזור  מר אבי גרובר:

 6שכשאתה תיקח  יכול להיות. 337וזאת חלקה זה ואתה עם הקו, יהיו  335

 7, 335אתה תראה שזה זז מ"מ לפה או לפה. יהיו שם  את התוכנית אחרי

 8 מה שכתבנו כאן יעשו אותם שמה. כמה שזה יגיע יגיע. 

 9 אחוז פחות בחלקה שהיא, 20לא, בגדול אמור להיות  מר רביד פלד:

 10 3יהיו אותו מספר קברים. אני מחר אומר לקבלן המבצע שחלקה  מר אבי גרובר:

 11 335תן לו תוכנית עבודה עם האזרחית הוא לוקח, האדריכל לוקח נו

 12יהיה עוד קצת לפה, עוד קצת  3פתחים, איפה שזה מגיע מגיע. אז הקו של 

 13פתחים. לא בזה אני מנסה עכשיו לשחק איזשהו  335לפה, אבל יהיו שם 

 14משחק, זה רק עניין של המיקום לצורך זה ששם אני יכול לייצר יותר אזור 

 15 נפרד,

 16 י, לא הבנתי ולא ידעת ר צחי שריב:”ד

 17 וואי, לא ידעתי שגם זה יסתבך.  מר אבי גרובר:

 18 שמספר הקברים לדונם שונה בין אזרחי לאורתודוכסי.  ר צחי שריב:”ד

 19 הוא יהיה שונה. הוא יהיה שונה.   מר ירון גדות:

 20זה שגודל הפתח יותר גדול לפי מה שהבנתי זה אומר שהמרווח יותר קטן,  ר צחי שריב:”ד

 21קום ככה או משהו כזה, אבל בכל מקרה שהבטון יותר עבה ככה במ

 22מכסים את זה עם מצבה שהיא באותו גודל. המעברים האלה שמדברים 

 23עליהם זה אחרי, הפתח הזה בכל מקרה נסתם. אני לא רוצה להתווכח על 

 24 . 90זה יותר מדי, אני מנסה להבין למה לא לעשות את כולם 

 25 . התשובה היא שיהיה פחות קברים לדונם  מר ירון גדות:

 26 זה אני לא רוצה. ר צחי שריב:”ד

 27 יש שם אנשי מקצוע, הם יודעים מה הכי טוב וזהו, נסמוך עליהם.  מר יעקב קורצקי:

 28 . 90מה זאת אומרת? צריך   מר ירון גדות:
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 1 באזרחי. 90 מר אבי גרובר:

 2 , נכון?90באזרחי צריך   מר ירון גדות:

 3 ן.. בבקשה ירו90הוא רוצה שכולם יהיו  מר אבי גרובר:

 4לגבי בית עלמין אזרחי לקבורה אזרחית, קודם כל מי שלא יודע אני   מר ירון גדות:

 5קברתי את אבא שלי לפני שנתיים בדיוק במאי, סוף מאי לפני שנתיים 

 6בטבעון, יש שמה עמותה מנוחה נכונה שמנהלת את בית הקברות האזרחי 

 7 ומתקשרים לעמותה והיא דואגת להכל. 

 8שצריכה להיות למרות שנאמרו פה בישיבות  וזה לדעתי צורת העבודה 

 9מסוימות שהכול בסדר והעירייה שלנו היא פלורליסטית וכל אחד יכול 

 10לעשות מה שהוא רוצה, אבל בפועל כשיש, היינו השבוע, שבוע שעבר היינו 

 11בהלוויה של רפי מילר, הרבה מחברי המועצה פה היו, איש מר"צ לדעתי 

 12דועה, גם הייתי אצלם בשבעה ודיברתי שבינו לבין קבורה אורתודוכסית י

 13הם התקשרו ואיכשהו זה מנותב לכיוון של   איתם. אבל מה לעשות?

 14קבורה לא בארון, עם רבנים וכן הלאה וכן הלאה. יש גם ברמת השרון, 

 15 כמו בהרבה ערים במדינה, יש בבאר שבע, יש בפתח תקווה, מה?

 16 ר.זכותו של בן אדם לבחור איך להיקב ד עידן למדן:”עו

 17 ברור שזכותו להיקבר,   מר ירון גדות:

 18 גם הכריחו את הבן שלו להגיד קדיש.  מר יעקב קורצקי:

 19 אבל כשיש עמותה שפועלת,  מר ירון גדות:

 20 כן, עמדו שמה עם אקדחים צלפים, מר יעקב קורצקי:

 21 אז היא מציעה לבן אדם את כל,  מר ירון גדות:

 22 ו נתחיל להתווכח אם לעשות,מה אנחנו עושים עכשיו? אנחנ מר אבי גרובר:

 23 די.  מר יעקב קורצקי:

 24 בלילה גם על זה?  11-למה אנחנו צריכים להתווכח ב מר אבי גרובר:

 25 אני רק אומר שהצורך שציינת,  מר ירון גדות:

 26 עשו מה הם רוצים בלוויה. מר יעקב קורצקי:

 27 )מדברים ביחד(

 28ה אזרחית. למה גם לריב מה זה קשור עכשיו להצעה הזאת? עושים חלק מר אבי גרובר:
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 1 עכשיו על מה זה, עושים. אז עכשיו גם נריב אם צריך להיות או לא צריך,

 2 לא צריך לריב.   מר ירון גדות:

 3 נו, בסדר. בבקשה. אבל זה לא קשור למכרז עכשיו, זה לא ההצעה.  מר אבי גרובר:

 4רוצה אני תעשה מה שאתה רוצה, אני אסדר לך פרוטקציה. מה שאתה  מר יעקב קורצקי:

 5 אעשה לך. 

 6 עוד יגידו עכשיו שזה איום, יהיו כותרות. מר אבי גרובר:

 7 לא, אמרתי מה שהוא רוצה.  מר יעקב קורצקי:

 8 .3אני בעד   מר ירון גדות:

 9 . יאללה בואו נתקדם. 3? יאללה 3אתה בעד  מר יעקב קורצקי:

 10 . 1-. היום זה ב3או  1או  מר אבי גרובר:

 11 .3-את זה ל מעבירים מר יעקב קורצקי:

 12אבל עידן רוצה  3-אני רוצה להעביר את זה, אני מציע להעביר את זה ל מר אבי גרובר:

 13 לדבר. עידן מבקש לדבר. 

 14היות שבאמת דיברנו על זה קצת בחודשים האחרונים עוד בהקשר של  ד עידן למדן:”עו

 15התקציב, אז אני רק דבר אחד מפריע לי ואולי אני לא הבנתי אותו עדיין 

 16העלית את זה בפעם הראשונה בישיבת הקואליציה ורציתי להבין  נכון.

 17במה מדובר. אמרתי לך את זה בעבר וזה עלה עוד בעבר וכבר היה תב"ר 

 18 כנראה שנעלם אי שם במהלך השנים, ניסיתי לאתר.

 19 היה תב"ר שנעלם במהלך השנים. ניסיתי לאתר. מר אבי גרובר:

 20הגזבר, ובכל מקרה הוא כנראה מעולם לא  ניסיתי לאתר אותו יחד עם ד עידן למדן:”עו

 21הוטען אבל סוף סוף באמת הגענו לדיון של החלקה האזרחית. הערתי 

 22בעבר ואני חוזר ואומר עכשיו וזה חשוב לי להבין או שזה יכנס איכשהו 

 23 להחלטה, כי אחרת בואו נשאיר את זה במצב הקיים נכון לרגע זה.

 24 מה? לא הבנתי עכשיו, מר יעקב קורצקי:

 25 גם אני לא מבין אותו.  אבי גרובר: מר

 26 מה, מה? לא הבנתי.  מר יעקב קורצקי:

 27החלקה האזרחית הנוכחית בהרחבה של האורתודוכסי הנוכחי  2-ו 1 ד עידן למדן:”עו

 28 כתוב בהקמה. 
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 1 עובדים. עידן, היית בלוויה. עובדים שמה, אחי, עובדים. 3-גם ב מר יעקב קורצקי:

 2ראש העיר והמהנדסת יבהירו את זה פה לפרוטוקול. זה אני רוצה ש ד עידן למדן:”עו

 3 בסדר, אם הם עובדים אז זה בסדר.

 4הוא יבהיר את זה. מהנדסת, היא כבר אמרה את זה, אתה היית בחוץ.  מר אבי גרובר:

 5 היא אמרה את זה, עידן, אתה היית בחוץ.

 6 הייתי כבר בפנים. בזה כבר הייתי מרגע, ד עידן למדן:”עו

 7 לא הבנת.  מר אבי גרובר:

 8 הקרוב זה בביצוע כרגע? זה בהקמה? ד עידן למדן:”עו

 9 בתוך המכרז הנוכחי.  3זה בתוך המכרז הנוכחי. גם  דובר:

 10 הכול, הכול. מר אבי גרובר:

 11זה כלול. אוקי. אני רוצה לדבר על הפן המהותי וזה עדיין לא נפתר וחשוב  ד עידן למדן:”עו

 12יך להיעשות לא בידי המועצה שנדע. אחד, ניהול בית עלמין אזרחי צר

 13הדתית אלא בידי עמותה נפרדת, בידי גוף נפרד. אני חושב אנחנו צריכים 

 14לפעול על זה בין אם בידי החברה הכלכלית, בין אם בידי עמותה, בין אם 

 15בידי עמותה קיימת או להקים במיוחד חברה עירונית לדבר הזה. זה דבר 

 16 שצריך להתעסק בפני עצמו. 

 17 עידן בבקשה, יש לנו עוד כמה סעיפים פה חשובים היום.  :מר אבי גרובר

 18 תן לי לסיים. ד עידן למדן:”עו

 19זה לא קשור להצבעה הזאת אבל, אנחנו מצביעים כרגע על המיקום. מה  מר אבי גרובר:

 20צריכה להיות  3-צריכה להיות עמותה וגם ב 1-זה קשור לעמותה? גם ב

 21 עמותה. נכון?

 22 נכון. ד עידן למדן:”עו

 23 יפה. אז מה זה קשור עכשיו? אבי גרובר:מר 

 24 מה עכשיו זה קשור?  מה זה משנה? מר יעקב קורצקי:

 25לא נתנו את זה ובגלל זה קורה  1-לא נתנו את זה, גם לא ב 1-עד היום ב ד עידן למדן:”עו

 26 הרבה פעמים שתושבים טועים לחשוב או לא מודעים מספיק,

 27נים לכל בן אדם להיקבר איך שהוא רוצה. מה טועים? ברמת השרון נות מר יעקב קורצקי:

 28 עכשיו אתה רוצה להמציא איזה עוד כותרת?
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 1 נושאים שבטוח שהם חשובים לך. 3, 2. יש לנו עוד 3או  1עידן, יש  מר אבי גרובר:

 2 )מדברים ביחד(

 3תן לי לסיים משפט אחד, אם לא יפריעו, משפט אחד, תגיד שזה נעשה  ד עידן למדן:”עו

 4הלאה כי זה חשוב, כי זה המהות וזה מה שדיברנו. וזה בסדר ונמשיך 

 5הדבר הראשון צריך שיהיה ברור באמת שזאת חלקה נפרדת, עם כניסה 

 6נפרדת ועיצוב נפרד. הדבר הזה מאוד מאוד חשוב כי זה מאוד משמעותי 

 7לאנשים שמגיעים כשהם יודעים שהחלופה קיימת ולא רק החלקה 

 8 ומספר הקברים, זה גם החלופה. 

 9, בגלל שאתה הבהרת ברגע זה שזה בהקמה, אבל השביל שכרגע 3ד אני בע 

 10אישרת אותו, אבי, השביל שכרגע הוצע פה הוא לא נכון, הוא צריך להיות 

 11טיפה יותר צפונה, לא ללכת את כל הדרך דרך בית העלמין הקיים כדי 

 12להגיע לחלקה האזרחית או לבית העלמין האזרחי. וסככת הספדים, נכון 

 13ההספדים נמצאת בתוך בית העלמין הקיים,  לרגע זה סככת

 14האורתודוכסי הרגיל ואין לי מחלוקת לא איתך ולא עם יעקב, אנחנו 

 15יודעים שאנחנו מקיימים הרבה שנים, נותנים לכל אדם להיקבר בדרכים 

 16שונות, עם ארון. גם את זה הצלחנו כמה פעמים לקיים למרות שזה יותר 

 17 קשה. 

 18ן התכנון הזה צריך להיות תכנון שמתבצע צריכה להיות סככה נפרדת ולכ 

 19, לא כחלק מבית העלמין הרגיל האורתודוכסי וצריך 3בנפרד לתכנון של 

 20כבר מחר להתחיל לעבוד על זה. אלה הדברים שבאמת יהוו בית עלמין 

 21 אזרחי. 

 22. כל השאר, אמרתי לך אני לא אוהב חצי 3או על  1אנחנו מצביעים או על  מר אבי גרובר:

 23ני אוהב לעשות דברים כמו שצריך. קבורה אזרחית זה קבורה היריון, א

 24? פה 3? מי בעד 1. מי בעד 3או  1אזרחית, אבל כרגע אנחנו מצביעים על 

 25 אחד? תודה רבה. 

 26 ".3החלטה:  המועצה החליטה פה אחד בעד מיקום חלקת קבורה אזרחית ב"חלקה 

 27 

 28 . אישור דירקטורית מקרב הציבור לתאגיד המים שרונים )הגברת ר.ה( במקומה של 13
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 1 דירקטורית שלא אושרה

 2 

 3בשרונים מינינו דירקטורית, לא אישרו אותה מסיבות שארגנה חוג בית  מר אבי גרובר:

 4 זה, 

 5 מה, מה, מה? זה מעניין אותי. ניגודי עניין זה סוגיה שנורא מעניינת אותי.   דברת וייזר:’ גב

 6 מי זה ר.ה? ד עידן למדן:”עו

 7 א, ר.ה זאת, ל מר אבי גרובר:

 8 יש איזשהו נייר שאפשר לראות אותו? ד עידן למדן:”עו

 9 מה, מה? אם מישהי מארגנת חוגי בית היא לא יכולה להיות? דברת וייזר:’ גב

 10 אין להם קורות חיים של המועמדת?   לא היה קורות חיים? מר אבי גרובר:

 11 כולה להיות. לא, לא. אם היא מארגנת ברמה של חודשית היא לא י ר צחי שריב:”ד

 12זהו, כי זה נורא מעניין אותי לחדד את זה. כי אני מכירה כאלה שכן. מי  דברת וייזר:’ גב

 13 לא מינה אותה?

 14 הועדה למינויים בחברות ממשלתיות. ד מיכה בלום:”עו

 15 ולא הגשת השגה? דברת וייזר:’ גב

 16 הגשנו השגה. כתבתי שאני לא מכיר אותה בכלל.  ד מיכה בלום:”עו

 17 קיבלתם תשובות,  וייזר:דברת ’ גב

 18 אגב גם בחברה הכלכלית עשו לנו אותו דבר.  מר רמי ברלב:

 19 לא עזר. ר צחי שריב:”ד

 20 )מדברים ביחד(

 21 אפשר לדעת מי זה ר.ה? לקבל איזשהו, ד עידן למדן:”עו

 22 לא יודע מה מציגים פה מבחינת פרטים שלה. מר אבי גרובר:

 23 לא, צריך לתת קורות חיים. דברת וייזר:’ גב

 24 לא, יש פה. אנחנו בטעות, מר אבי גרובר:

 25 מה הרקע המקצועי שלה? דברת וייזר:’ גב

 26 )מדברים ביחד(

 27 מה זה צנעת הפרט? אני אצביע עכשיו למישהו ר.ה? לא מצביע לר.ה. ד עידן למדן:”עו

 28 גם אני לא מצביעה לר.ה. דברת וייזר:’ גב
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 1ואני אראה לירון ורוני את  יש לך אפשרות לשלוח את זה לווצאפ של הזה מר אבי גרובר:

 2 הקורות חיים?

 3אתה יכול להגיד בגדול מה הניסיון העסקי שלה? תמיד עשינו את זה,  דברת וייזר:’ גב

 4 תמיד אמרנו מה הניסיון העסקי. 

 5 )מדברים ביחד(

 6שנייה, אנחנו נעביר לכם פה. נעביר שנייה את הקורות חיים, כולם יראו  מר אבי גרובר:

 7א ננסה לעבור שנייה נושא. בינתיים אני חושב את זה. בינתיים בו

 8 מעבירים לכם את זה בקבוצה. זאת החדשה שאתם מציעים?

 9 כן. ר צחי שריב:”ד

 10 נו, אז בואו נצביע.  מר אבי גרובר:

 11אני לא הכרתי אותה עד לפני שבועיים. לא יודע מי זאת, לא קשורה אלינו  ר צחי שריב:”ד

 12מתי, ראיתי קורות חיים. נראית פוליטית. פגשתי אותה פעם אחת, התרש

 13 לי מתאימה לשרונים. 

 14 היה לנו בדיוק אותו סיפור עם החברה הכלכלית, צחי.  מר רמי ברלב:

 15 נכון. ר צחי שריב:”ד

 16 )מדברים ביחד(

 17 בסדר? מישהו יש לו הערות לזה? מר אבי גרובר:

 18 )מדברים ביחד(

 19 חבר'ה בסדר?  מר אבי גרובר:

 20 )מדברים ביחד(

 21 ראיתם? מי בעד אישור המינוי? פה אחד. הלאה. נראה מרשים. מעולה. מר אבי גרובר:

 22 

 23 יםמינוי דירקטורית מקרב הציבור לתאגיד המים שרונהמועצה אישרה פה אחד   החלטה:

 24 .)הגב' ר.ה(

 25 

 26 בפרוטוקול ועדת  1וסעיף  18.12.19בפרוטוקול ועדת שמות מיום  1+3. אישור סעיפים 14

 27 4.3.2020שמות מיום 

 28 
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 1 ועדת שמות. עידן, אתה רוצה להציג את זה בקצרה מאוד? בי גרובר:מר א

 2שלושה נושאים שדורשים כרגע את אישורכם. אחד לקרוא לגינה ציבורית  ד עידן למדן:”עו

 3גינה ציבורית, זאת גינה ציבורית שנמצאת צמודה לגן ניצן ברח' השילוח 

 4אחד, הובא  פינת בן שלום. זאת הייתה בקשת גן ניצן, גן ירוק. ושר פה

 5פרוטוקול בפניכם. הם עושים פעילויות חינוכיות, שמים ציורים של 

 6 הציפורים, קינונים וכו'. 

 7הנושא השני שצריך את אישורכם, למעשה ועדת השמות לבקשת המוסד  

 8קיבלה אישור להנציח את מאיר דגן בכיכר הסמוכה שמה לכניסה, קיבלה 

 9ון לקח את המבנה של את ההחלטה לפני כשלוש שנים. בינתיים הארג

 10החניון פלוס הגשר למעשה וקרא על שם מאיר דגן את המבנה עצמו ואת 

 11הגשר ולכן למעשה התייתרה הבקשה, אז אנחנו נוכל לתת שם או להנציח 

 12אדם אחר או גורם בטחוני או ראש מוסד זה או אחר. פורמאלית צריך 

 13 פשוט לבטל את ההחלטה הזאת.

 14ם, גם בקשה ששוכבת אצלנו קצת זמן והבקשה השלישית ברח' המייסדי 

 15ה וסיליה חלקה קטנה רביבובאה פה לאישור, ברח' המייסדים מול 

 16שביקש עמוס להנציח את אמו במין פינה שמתקשרת עם הצמחיה שמה, 

 17 בית קפה פריזאי. 

 18 איפה שיש היום גינה ציבורית? מר אבי גרובר:

 19 כן. ד עידן למדן:”עו

 20ם זה. תסבירו שהגינה הזאת הולכת לעבור שדרוג אבל צריך לחכות ע מר אבי גרובר:

 21 אדיר אחרי שאנחנו נשפץ שמה את,

 22 כרגע עוד לא הולכים לעשות שום דבר,  ד עידן למדן:”עו

 23 קודם מאשרים. מר גיא קלנר:

 24 כן. בסדר, אבל לא לחכות כי אחר כך זה ייהרס. מר אבי גרובר:

 25חזק את זה במשך עשר שנים בהחלטה התייחסנו אחד, לחיוב שלו לת ד עידן למדן:”עו

 26 שהאתר יהיה מתוחזק.

 27עם זה יש לי בעיה עם הסעיף הזה. הוא לא יכול לתחזק שטח ציבורי. הוא  ד מיכה בלום:”עו

 28יכול לתת תרומה, הוא יכול להנציח, הכול טוב ויפה. לתחזק את 
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 1 הספסלים הוא לא יכול, זה לא תפקידו. 

 2 זק. זה התפקיד שלנו, אנחנו נתח מר אבי גרובר:

 3 )מדברים ביחד(

 4שוחחתי עם המנכ"לית, גם הוא נועץ עם המנכ"לית. זה עבר מול לשכת  ד עידן למדן:”עו

 5 מנכ"ל לפני שזה הגיע אלינו לוודא שזה,

 6 אבל זה לא עבר לשכת יועץ משפטי, מה לעשות? ד מיכה בלום:”עו

 7 מה זה, מי זה יועץ משפטי? אתה לא רואה פה, אתה כלום. מר יעקב קורצקי:

 8 זה לא משנה מה אני אומר, ד מיכה בלום:”עו

 9 רגע, ואם הוא לא מסכים לתחזק אז אתה לא עושה הנצחה לרביבה? מר אבי גרובר:

 10 )מדברים ביחד(

 11לא צריך להחזיר שום דבר. אנחנו נעזור שמה, אני מכיר את עמוס, הוא  מר אבי גרובר:

 12יעזור לנו בטוח ישמח שהמקום הזה ייראה יפה ומכובד והוא ידאג, הוא 

 13לעשות את המקום הזה יפה ואם אנחנו היחידים שיכולים לתחזק אז 

 14 נתחזק. מה אני אעשה עם זה,

 15 )מדברים ביחד(

 16לאור הערת היועץ המשפטי נמחק את המילים שהוא מתחייב לתחזוק  ד עידן למדן:”עו

 17 למשך עשר שנים.

 18 זה לא תלוי בזה. מר אבי גרובר:

 19כן, בגלל שעלה שיתכן שנצטרך לעבור מוקדם לביצוע את המשפט הזה.  ד עידן למדן:”עו

 20עבודות בגנים או במקלט ויתכן שירצו להוסיף אז הוא גם התחייב 

 21 בהסכם מול העירייה שצריך נזיז,

 22אז אני כבר אומר אפשר בתכנון נכון לעשות את זה בצד איפה שזה לא  מר אבי גרובר:

 23 בדיוק המעבר ואז לא נצטרך להוריד את,

 24זה כנראה לא יפריע. אנחנו צריכים לשמור על הזכות שלנו א' להזיז את  מדן:ד עידן ל”עו

 25ב' שאם תהיה הנצחה נוספת, זה כבר במחלקה -זה אם נצטרך. ו

 26 המשפטית, זה לא אצלנו.

 27 סבבה. זהו?  מר אבי גרובר:

 28 חכה, לפני שאתה מאשר את ההסכם, ד מיכה בלום:”עו
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 1 , אנחנו מאשרים אותו בעיקרון מר אבי גרובר:

 2 )מדברים ביחד(

 3אני עוד פעם אומר את זה לפרוטוקול ואמרתי את זה בישיבה האחרונה  מר יעקב קורצקי:

 4שנה,  30בבקשה מהחברים להנציח ולכבד את אלי שגיא שעבד פה מעל 

 5 או בבית שנמצא היום ברח' העבודה או, 

 6 אנחנו צריכים להגיש בקשה, יעקב. מר אבי גרובר:

 7 תן לך את הכבוד, תגיש. ראש העיר, לעשות את זה אבל כבר.אני נו מר יעקב קורצקי:

 8 לא, אבל אני אומר זה תהליכים שמתניעים, מר אבי גרובר:

 9 אבל צריך לעשות את זה כבר. מר יעקב קורצקי:

 10 אין בעיה, צודק. מר אבי גרובר:

 11 להרים את הכפפה.  מר יעקב קורצקי:

 12הגרדום על הכיכר של עזרא בן  מה עם הבקשה של המעברות על עולי דברת וייזר:’ גב

 13 יעקב?

 14 זה ביני לבין לשכת מנכ"ל או לשכת ראש עירייה. ד עידן למדן:”עו

 15 זה כבר כאילו אישור? דברת וייזר:’ גב

 16 עבר, אושר, הכול בסדר. ד עידן למדן:”עו

 17 אוקי. זה רק עניין של ביצוע? דברת וייזר:’ גב

 18 או בינואר.בישיבת מועצה כמדומני בדצמבר  ד עידן למדן:”עו

 19 כולם יש, רק ניר פורז לא.  מר יעקב קורצקי:

 20 יש לך קטע שאומר שאסור להנציח, מר אבי גרובר:

 21 )מדברים ביחד(

 22 אסור לך, היום עם הקריטריונים הקיימים אסור לך, מר אבי גרובר:

 23 אז צריך לשנות שניר פורז, מר יעקב קורצקי:

 24 אסור להנציח חיילים. מר אבי גרובר:

 25אבי, זה לא יכול להיות. אני אומר את זה עוד פעם מכאב גדול, ניר פורז  רצקי:מר יעקב קו

 26 רמת השרון חייבת,

 27 כרגע אסור ברמת השרון להנציח חיילים. מר אבי גרובר:

 28 אבל בוא נמצא את הפתרון, אבי.  מר יעקב קורצקי:
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 1 אתה צריך לשנות את הקריטריונים. מר אבי גרובר:

 2 נה.אז בואו נש דברת וייזר:’ גב

 3עכשיו החלטתם בלי יועץ משפטי על החלטה לתעודה. על ניר פורז אי  מר יעקב קורצקי:

 4 אפשר למצוא פתרון, כבר שנים. 

 5 למה צריך למצוא פתרון? ד מיכה בלום:”עו

 6 למה צריך למצוא? כי מגיע לו שרמת השרון תנציח אותו. מר יעקב קורצקי:

 7 הוא לא אמר את זה. הוא שאל, מר גיא קלנר:

 8 חבר'ה, אנחנו לא נקיים על זה עכשיו דיון, אבי גרובר:מר 

 9 אתה עו"ד תמצא את הפתרון.  מר יעקב קורצקי:

 10 יש לנו עוד נושא מאוד רציני היום. עידן, אתה מסיים? מר אבי גרובר:

 11 סיימתי.  ד עידן למדן:”עו

 12 ועדה, אני אין לי שום דבר רע נגד האנשים בוועדה או נגד ההחלטות של ה  מר ירון גדות:

 13 אבל אין פה נציג אופוזיציה. הוא יגיד את זה עכשיו על כל דבר.  דברת וייזר:’ גב

 14אבל יש בעיה ואני לא יודע אם יו"ר הועדה מאפשר, עומד בראש הועדה   מר ירון גדות:

 15שאין בה נציג אופוזיציה ולא מביע את דעתו בצורה נחרצת על הדבר הזה. 

 16 עדה.צריך להיות נציג אופוזיציה בכל ו

 17 רוני, אתה יכול להיות שם? מר יעקב קורצקי:

 18 אין לי שום מניעה שיהיה נציג אופוזיציה. מי בעד אישור שלושת, מר אבי גרובר:

 19 )מדברים ביחד(

 20 בפרוטוקול ועדת שמות מיום,  1-3חבר'ה, מי בעד אישור סעיפים  מר אבי גרובר:

 21 )מדברים ביחד(

 22 18.12.2019בפרוטוקול ועדת השמות מיום  1-3מי בעד אישור סעיפים  מר אבי גרובר:

 23 . מי בעד? 4.3.20בפרוטוקול ועדת השמות מיום  1וסעיף 

 24 עם התיקון המחיקה, 1סעיף  ד עידן למדן:”עו

 25 בעד. מי נגד?  15עם התיקון שאמרת.  מר אבי גרובר:

 26 אני נגד בגלל שאין נציגות מהאופוזיציה בוועדה.  מר ירון גדות:

 27 . תודה רבה. הסעיף אושר.אוקי מר אבי גרובר:

  28 
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 1 1-3הצביע נגד( את סעיפים  1הצביעו בעד,  15החלטה: המועצה אישרה ברוב קולות  )

 2בפרוטוקול ועדת  1וסעיף  18.12.19בפרוטוקול ועדת השמות מיום 

 3 .4.3.20השמות מיום 

 4 

 5 . שינוי מורשי חתימה במוס"ח15

 6 

 7 . שינוי מורשי חתימה במוסדות חינוך מר אבי גרובר:

 8 איפה הפתק? מר רמי ברלב:

 9אני אקריא. בית ספר קרית יערים מלימור שריהן לאתי שיק ורונית נחום  מר גידי טביב:

 10שהן מנהלת בית ספר ומזכירה. ובחשבון נוסף שיש לבית הספר, זה חשבון 

 11הורים, אז מלימור שריהן לאתי שיק, שרון אלדמע שהיא נציגת ההורים 

 12 ספר רמה שינוי מהדסה בירן לאילנה עוזרי.ורונית נחום. ואחרון בבית 

 13 מי בעד? מר אבי גרובר:

 14 פה אחד.  דברת וייזר:’ גב

 15 

 16 החלטה:  המועצה אישרה פה אחד שינוי מורשי חתימה במוס"ח.

 17 

 18  4-6בר יוחאי ברח' בית גוברין . אישור קריטריונים מוצעים להפעלת בית הכנסת 12

 19 רמת השרון

 20 

 21אישור קריטריונים מוצעים להפעלת בית כנסת בר  12ף חוזרים לסעי מר אבי גרובר:

 22 . מי רוצה להציג את זה מטעם הועדה?4-6יוחאי ברח' בית גוברין 

 23 אני בתור יו"ר הועדה. ר צחי שריב:”ד

 24 בבקשה. מר אבי גרובר:

 25חברים שקיבלנו מנדט  7לפני שאני נכנס לזה אני אגיד שאנחנו ועדה של  ר צחי שריב:”ד

 26וע את הקריטריונים האלה. הרעיון היה שנבחר כבר ממועצת העיר לקב

 27עכשיו מי שיפעיל את בית הכנסת הזה אחרי שהישיבה תצא ממנו. והדרך 

 28, ועלו טענות 19לעשות את זה הייתה הצעת החלטה לפני כשנה, ביוני 
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 1במועצת העיר שמי שניסח את הצעת ההחלטה לא בדיוק יודע איך בית 

 2וב לשבת רק על העניין הזה של כנסת עובד. הם שלחו אותנו לסיב

 3חברים והתנהלנו עם  7הקריטריונים וזה מה שעשינו. היו בוועדה כאמור 

 4זה בחודשים האחרונים גם בתוך תקופת הקורונה, חלק מהמפגשים היו 

 5 בזום וגיבשנו שורה של קריטריונים. 

 6באיזשהו שלב יעקב חשב שאנחנו הולכים בכיוון לא נכון, בישיבה  

 7לא היה ואנחנו השלמנו את המלאכה והבאנו את  האחרונה הוא

 8 הקריטריונים. 

 9אחר כך, אבי, אני רוצה להגיד שגם אתה התחלת לשאול כמה שאלות  

 10לגבי איך זה תופס עם הבית כנסת הזה, בתי כנסת אחרים. האם זה יחול 

 11 בתי כנסת אחרים או לא יחול על בתי כנסת אחרים. 

 12עשיתי בכמה ימים אחרונים  אני רוצה רק לספר כמה דברים שאני 

 13בהקשר הזה, אבל אני אגיד שהמשימה שלנו ומה שעשינו זה לקבוע 

 14קריטריונים שאמורים להיות מיושמים בהרשאה למפעיל חדש בבית 

 15הכנסת הזה. חדש או ישן, לא יודע, מי שיזכה בבית כנסת הזה, או על 

 16 הפעלתו כבית כנסת. 

 17ראה היה שאולי הם יכולים במסגרת הדיונים על הקריטריונים האלה נ 

 18להיות רלוונטיים גם במקומות אחרים, אבל זה לא מה שאנחנו עסקנו בו 

 19ואנחנו שמנו את זה פה אם המועצה תחליט מתי שהוא להחיל, לקבוע 

 20קריטריונים להקצאה או להרשאה או לא יודע מה של בתי כנסת אחרים 

 21לא התכוונו שזה בעיר, זה יכול לשמש כבסיס. אפשר לשנות את זה. אנחנו 

 22יהיה מחייב מעבר להקשר של בר יוחאי. אז השאלה אם אני צריך 

 23 להקריא אותם עכשיו? 

 24אתה אומר שזה רק המלצה מה שאתה עכשיו אומר, אנחנו לא חייבים  מר יעקב קורצקי:

 25לקבל. אנחנו פה לא האישיו, האישיו זה מי שלא חייבים לקבל זה קודם 

 26שהתהליך הנכון הוא בעצם בכל ועדה כל החבר'ה, הועדה המקצועית. כ

 27כזאת שהועדה המקצועית יושבת על הקריטריונים, היא מעבירה את זה 

 28למליאה והמליאה יכולה לעשות משנה ששמה ידונו ואז זה חוזר עוד פעם 



 04-8666313חברת איגמי, 

 7.6.2020ישיבת  מליאה  מן  המניין  מיום  מ 17פרטיכל מס' 

 

 132 

 1למליאה, ככה זה עובר מצוין. אבל התהליך וזה מה שטענתי ושלחתי 

 2 ר.לכם, אבל בואו ניתן את ההזדמנות לכולכם, בסד

 3אני אגיד לך מה החלפנו על זה בכמה סבבים מילים על העניין. זה שצריך  מר אבי גרובר:

 4 להסדיר באיזושהי צורה, ואני אומר בכוונה את הניסוח הזה, 

 5רגע, סליחה רגע, הייתה טעות בהקראה של מורשי החתימה. שרון אלדמע  דברת וייזר:’ גב

 6 ר, זה לא הגיוני.הקראת אותה והיא לא בכלל הורה יותר בבית ספ

 7 מחליפים אותה. מר גידי טביב:

 8 לא, רשמת שמחליפים לה, השינוי לאלדמע, רונית ואתי.  דברת וייזר:’ גב

 9 זה מה שכתוב פה. מר אבי גרובר:

 10 שרון אלדמע היא כבר לא נציגת הורים, היא עזבה לפני כמה שנים.  דברת וייזר:’ גב

 11 צריכים להצביע? מר גידי טביב:

 12 לא. צריך לתקן את זה ולהביא את זה לזה הבא. ייזר:דברת ו’ גב

 13 למה לזה הבא? עכשיו שיתקן ונצביע היום. מר גידי טביב:

 14 נתקן מלימור לאתי ורונית.  מר אבי גרובר:

 15 טלי בוסקילה היא, שרון אלדמע הייתה לפניה לפני כמה שנים.  דברת וייזר:’ גב

 16על זה עוד פעם. אני בעד להסדיר, אני אז תשאלי אותה מי כן ואז נצביע  מר אבי גרובר:

 17מבין שזה גם בגדול החוק שצריך איכשהו להסדיר את הנושא הזה של 

 18הפעילות. ברמת העיקרון כל נכס עירוני, כל שטח עירוני שאתה מבקש 

 19לעשות בו איזושהי, לתת לגוף שהוא לא העירייה או אחד, מיכה תהיה 

 20שעל פניו פטורים מאיזשהו  איתי על הניסוח אם אני לא מדייק, יש גופים

 21מכרז או זה אם אני נותן נכס לחברה הכלכלית אני מניח, אם אני נותן 

 22 לחברה סוכנותית. יש גופים, 

 23 פטורים מהליכי מכרז. ד מיכה בלום:”עו

 24יש פטור. ואם אני רוצה לתת לעמותה פרטית, אפילו למשל בהקשרים  מר אבי גרובר:

 25ל. צריך לעבור איזשהו הליך. ופה אחרים אני צריך לעבור איזשהו מסלו

 26אנחנו למעשה מבקשים, והם צריכים להיות שוויוניים. זאת אומרת 

 27כשאתה עושה הקצאה אין למקום, וזה, פה אני אומר לך אמיתי זה מה 

 28שמאוד מדאיג אותי פה ופה אני אומר לך אמיתי אני רוצה מצד אחד 
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 1 להסדיר,

 2ב מיכה בכתב ידו, אני לא מצליח, זה משהו על זה כות 2015-פסק דין ב מר יעקב קורצקי:

 3 פה שצריך לפענח פה, להביא מישהו שמבין כתב, 

 4 אני אקרא לך את זה. מר אבי גרובר:

 5 אבל הוא אומר את זה בפירוש שחייב פה שוויוניות. חייב. מר יעקב קורצקי:

 6 צריך לשנות לטלי בוסקילה.  דברת וייזר:’ גב

 7 בדוק ולהבטיח,על מחלקת ההנדסה ל מר אבי גרובר:

 8 הפסק דין את חייבת לעשות את השוויוניות. מר יעקב קורצקי:

 9 איך מתנהלת ישיבה במקום ובאם קיימת יש לפעול בנדון.  מר אבי גרובר:

 10 פסק דין נוכחי.  בת שבע אלקובי:’ גב

 11 שנייה, בואו, אני מדבר על קטע עקרוני. מר אבי גרובר:

 12 להקצות נכס, שוויוני הכוונה שהולכים ר צחי שריב:”ד

 13 אי אפשר. מר יעקב קורצקי:

 14 או להציע אותו על בסיס שווה לכל מי שמציע, ר צחי שריב:”ד

 15לא. לא בהקשר הזה שוויוניות. תן לי שנייה כמה משפטים, אני בטוח  מר אבי גרובר:

 16שתבין מה אני מתכוון. זאת אומרת כשאין נכס אחד, אותו סוג של נכס 

 17טריונים א' ואז אתה מנסה להמשיך את אתה מקצה אותו בדרך לפי קרי

 18 אותו סוג של נכסים ועובר לזה. 

 19ממה שאני מבין בקריטריונים אתם אמנם התייעצתם עם רב אחד ועם,  

 20 עם הרב יצחק גרנשטיין,

 21 כן, לגמרי על משהו אחר. לגמרי. מר יעקב קורצקי:

 22 שנייה, שנייה. לא יודע. מר אבי גרובר:

 23 פשר להתווכח.זה ויכוח. א מר יעקב קורצקי:

 24שנייה. אבל שנייה. אני מאז שקיבלתי את הקריטריונים הלכתי ישבתי  מר אבי גרובר:

 25עם שניים מהרבנים הכי גדולים, הם לא בדיוק מאותו זרם, הכי גדולים 

 26במדינת ישראל. הם הסתכלו על זה ושניהם לא ידעו איך לאכול את 

 27 הקריטריונים האלה.

 28יר יש כאלה קריטריונים, מאיפה אתם אחד מהם אמר לי כאילו באיזה ע 
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 1 מכירים קריטריונים כאלה? הסתכלתם בערים אחרות מה קורה?

 2 כן. כן.  ר צחי שריב:”ד

 3אז לא יודע. הוא באמת שם שאני לא קיבלתי רשות שלו להשתמש, אני  מר אבי גרובר:

 4 פה ביקשתי שיגידו לי אם אני יכול אבל,

 5 שינו עבודה רצינית. הלאה.בסדר, אפשר להגיד שלא ע ר צחי שריב:”ד

 6 אני לא מחפש להגיד שלא זה,  מר אבי גרובר:

 7 באיזה עיר יש ישיבה שהשתלטה וקיבלה צו בית משפט,  מר ירון גדות:

 8זה לא קשור לזה. בוא נבהיר משהו. בואו נבהיר שני דברים. אנחנו לא  מר אבי גרובר:

 9 מדברים עכשיו שום דבר שקשור לישיבה. 

 10 ממש. ממש.  מר ירון גדות:

 11 למה אתה צוחק? אנחנו מדברים, מר אבי גרובר:

 12 )מדברים ביחד(

 13אישור קריטריונים מוצעים להפעלת בית כנסת בר יוחאי ברח' בית  מר אבי גרובר:

 14גוברין. לא מדברים שום דבר שקשור לנושא של הישיבה ואת הפינוי שלה. 

 15 ני, זה קורה, יש לזה צווים של בית משפט, יש את המכתב שיצא ממ

 16 זה ידון בבית משפט. מר יעקב קורצקי:

 17 אם אני זוכר נכון את התאריך, 18.6-יש ב מר אבי גרובר:

 18 אני אביא לך את המפתחות של בית הכנסת.  19-ב מר יעקב קורצקי:

 19פג תוקף, נגמרים אותם שלושה חודשים. עורך הדין יודע שיש לו את  מר אבי גרובר:

 20מלאה בנוגע לישיבה. זה לא קשור הגיבוי ממני להמשיך לפעול בצורה 

 21 בכלום לקריטריונים שאנחנו מצביעים פה.

 22זה קשור במאה אחוז כי הקריטריונים האלה נועדו להבטיח שאחרי שהם   מר ירון גדות:

 23 יוצאים הם לא יכנסו עוד פעם. 

 24 אחרי שהם יוצאים, מר אבי גרובר:

 25קריטריונים שההנהלה  רגע, למה אתה קובע ככה? אתה עושה בדיוק מר יעקב קורצקי:

 26שמכהנת כיום תהיה לה את האופציה להמשיך. נכון? אם אני מבין את 

 27החברים, נכון? של כל בתי הכנסיות ברמת השרון, אנחנו נותנים להם, גם 

 28 70, 80כן צריך לתת להם תקופת מעבר כי אם יש כאלה גבאים שהם בני 
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 1לפתוח  שאין להם עמותה, צריך לתת להם תקופת מעבר של שנתיים

 2 עמותות, אם אני מבין אתכם נכון. 

 3 לא, לא, לא.  נטע זיו:’ פרופ

 4כי זה שוויוניות. לא ניתן את זה? לא ניתן? אז מה נגיד להם בניתם בית  מר יעקב קורצקי:

 5 שנה ישבתם, 40כנסת, 

 6 אבל יעקב, בסוף מה שאני מנסה להגיד פה יתפקשש. מר אבי גרובר:

 7 )מדברים ביחד(

 8בצורה ברורה ביקשו מאתנו לקבוע קריטריונים לבית כנסת וזה מה  ר צחי שריב:”ד

 9 שעשינו. 

 10 יעקב, שנמשיך? מר אבי גרובר:

 11אני יכול רגע להוסיף על מה שאמר צחי? תראה, הועדה שלנו התכנסה  מר מיכאל דורון:

 12, בדיוק 2.6.19-בהחלטה של המועצה הזאת. המועצה קיבלה החלטה ב

 13טתו, בעקבות ההצעה של צחי שריב לפני שנה, שאומרת בעקבות החל

 14למסמך שהגיש צחי שריב  10המועצה החליטה ברוב קולות על שינוי סעיף 

 15יום  60למועצה. בית הכנסת יפעל בכפוף לקריטריונים אשר ייקבעו בתוך 

 16 ע"י ועדת המשנה לתמיכות והקצאות, 

 17 וזה קרה? מר יעקב קורצקי:

 18 הגישו בית משפט.  נטע זיו:’ פרופ

 19רגע. ורוח החלטת בית המשפט המחוזי יו"ר הועדה צחי שריב. אנחנו  דורון:מר מיכאל 

 20התכנסנו בהוראה שלכם בהחלטה של המועצה כשישב שם היועץ 

 21המשפטי ואתה שיש לך ניסיון, אתם שלחתם אותנו לעשות עבודה. ואתה 

 22 ישבת בראש הישיבה של המועצה,

 23 )מדברים ביחד(

 24 זה.ששלחה אותנו לדון ב מר מיכאל דורון:

 25 )מדברים ביחד(

 26אני מנסה להגיד משהו, אתם סוחבים את זה עכשיו לכיוון אחר. אני  מר אבי גרובר:

 27מנסה להגיד משהו. תנו לי בבקשה להשלים את הזה שלי. מועצת עיר 

 28. ישבה וקיבלה החלטה שבאמת אומר החוק שרוצים 2019ישבה ביוני 
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 1צריך לעשות איזה  לעשות, בנכס ציבורי רוצים לתת לגופים פרטיים לשבת

 2 שהם קריטריונים. אי אפשר סתם,

 3 לא, לא, זה היה ספציפי מאוד. זה היה מאוד ספציפי. מר מיכאל דורון:

 4למה אי אפשר בן אדם לגמור שני משפטים? כל דבר צריך לתקן אותו. זה  מר אבי גרובר:

 5ברור שהקריטריונים עכשיו דיברו על בתי כנסת ולא על איך מפעילים 

 6 מועדון, 

 7הוא אומר לבית כנסת הזה, לא בתי כנסת. בית הכנסת הזה. אז זה מה  מר גיא קלנר:

 8 שהועדה הבינה שהיא עושה. 

 9 זה לא חוקי. מר יעקב קורצקי:

 10למה אני לא יכול לגמור שני משפטים וכל אחד מתערב בכל נקודה?  מר אבי גרובר:

 11הגיד אמיתי. אני אומר לכם, אני אומר לך שהקטע הזה של האם אפשר ל

 12לעשות קריטריונים רק לבית כנסת אחד ואלה לא חלים לכל בתי הכנסת 

 13אני אומר לך אני לא ישן בלילה. אומר לך אמיתי. למה אני לא ישן בלילה? 

 14 אני נולדתי, 

 15 יש לך ילדה קטנה בבית.   מר רוני בלקין:

 16ים יש לי אישה מפרגנת ואני יחסית, אני ראיתי שגם בכל מיני פוסט מר אבי גרובר:

 17דואגים לשעות השינה שלי, אבל הכול, התפקוד בסדר והאישה מאוד 

 18מאוד מפרגנת. אני אגיד פה, אני אומר את זה הכי פה על השולחן בצורה 

 19כנה, בסדר? אני למשל נולדתי ברח' רבנו תם, יש ליד הבית שלי בית כנסת 

 20שנה במקום הזה. אני לא  60, 50גאולת ישראל, קהילה שמתפללת שם 

 21קבל עכשיו קריטריונים שהמשמעות שלהם יכולה להיות שמחר רוצה ל

 22החבר'ה של בית הכנסת הזה ועוד עשרות בתי כנסת שקיימים ברמת 

 23השרון ומתפללים יום יום באותם בתי כנסת יכול להיות שהמשמעות של 

 24הקריטריונים האלה מחר שכשהם יוצאים להקצאה הפרש כמו כולם על 

 25ר כך קריטריונים אחרים כי אתה תהיה הנייר, ואתה לא תוכל לעשות אח

 26תקוע בתוך הקריטריונים האלה, כי אחרת הקריטריונים האלה פסולים 

 27 אם אתה עושה קריטריונים אחרים.

 28ואני אומר לך אתם לא קיבלתם, אפילו העורך דין שאנחנו מינינו לטובת  
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 1הטיפול בפינוי של הישיבה ביום שישי בערב ראה את זה פעם ראשונה. 

 2תב הוא ראה את זה פעם ראשונה. אפילו לא ישבו איתו. הועדה הוא כו

 3 עצמה לא ישבה עם עורכי דין בצורה רצינית ובדקה את זה. 

 4 גם אני ראיתי את זה פעם ראשונה ביום חמישי בערב, זה גם לא תקין.  מר ירון גדות:

 5 מה? מר אבי גרובר:

 6א תקין, ואני צריך להצביע גם אני פעם ראשונה ראיתי את זה וזה גם ל  מר ירון גדות:

 7 על זה.

 8עכשיו זה לא רק העניין הזה. יש פה עניין שאני אומר לך אמיתי זה בכל  מר אבי גרובר:

 9מדינת ישראל, אני אומר לך אני ישבתי עם רבנים, שניים מאוד מאוד 

 10בכירים והם אמרו לי אנחנו לא ראינו קריטריונים כאלה. בתי כנסת 

 11דים במדינת ישראל הם לא צריכים באלפים, בעשרות אלפים עוב

 12 קריטריונים להפעיל בית כנסת. 

 13 אבי, זה לא נכון.  נטע זיו:’ פרופ

 14 אז אני אומר לך מה אמרו לי רבנים הכי גדולים.  מר אבי גרובר:

 15 )מדברים ביחד(

 16 אני לא אמרתי שאני נגד ההסדרה. כל מה שאני אומר, מר אבי גרובר:

 17רוני, אתה צודק, זה בחוזר מנכ"ל ואתם מצפצפים על כל כן, כן, נכון.  מר יעקב קורצקי:

 18 חוזרי המנכ"ל וזה בסופו של דבר יגיע לאריה דרעי. 

 19 עשינו פה דיון, שנייה. עשינו פה דיון, מר אבי גרובר:

 20 אז מה אתם עושים צחוק מעצמכם? מר יעקב קורצקי:

 21 בשמונה מ' מרפסת. שנייה.  מר אבי גרובר:

 22 הפנים. הוא שר  מר יעקב קורצקי:

 23 מ', 8עשינו פה דיון על  מר אבי גרובר:

 24 אתם צוחקים על התושבים, מר יעקב קורצקי:

 25 למה אני לא יכול לגמור משפט? מר אבי גרובר:

 26 סליחה. סליחה.  מר יעקב קורצקי:

 27מ' מרפסת, ישבנו פה בוועדה המקומית, ישבנו ודנו  8עשינו פה דיון על  מר אבי גרובר:

 28היינו צריכים תיקונים ונחזור לישיבה הבאה וכל ודנו ודנו ודנו ועוד 
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 1מ' מרפסת או לא. יש פה כל כך  8מ', האם מוסיפים  8הדברים האלה על 

 2הרבה עניינים בנושא של תכנון ובניה ואחרים שבהם אנחנו מחליטים 

 3 שאוקי. אז היו פה הערות והיו שאלות.

 4טריונים, אני אומר לך הקריטריונים האלה כמו, אני רוצה לתמוך בקרי 

 5 אני רוצה לתמוך בקריטריונים,

 6 גם אני. גם אני רוצה.  מר יעקב קורצקי:

 7 לא בקריטריונים, אני רוצה לתמוך בקריטריונים. מר אבי גרובר:

 8 ועובדה שישבתי איתם פעם אחת. מר יעקב קורצקי:

 9אני רוצה לדעת שכשאני מצביע בעד קריטריונים ראו אותם עורכי דין  מר אבי גרובר:

 10בכירים שיש כי זה משהו שהוא מאוד משמעותי, ואני חושב שגם הכי 

 11צריכים להתייעץ עם אנשים בתחום הדת. אני לא מבין, אני לבתי כנסת 

 12אני הולך פעמיים, שלוש אולי בשנה, אני לא מבין בזה. אבל יש אנשים 

 13 שזה החיים שלהם.

 14 יש לנו גם קריטריונים,  מר יעקב קורצקי:

 15 עורכי דין שייך לבתי כנסת?  מה בת שבע אלקובי:’ גב

 16 עורכי דין, אני יכול להגיד לכם משהו, מר יעקב קורצקי:

 17הוא שייך לחוק. כשאת אומרת, באצ'י, כשאת אומרת שאני עושה  מר אבי גרובר:

 18קריטריונים לבית כנסת אחד אד הוק משהו מיוחד וזה, אני אומר לך 

 19 עכשיו שאם הם לוקחים את זה לבית משפט,

 20 הם ייקחו את זה. רצקי:מר יעקב קו

 21הם זורקים אותך מכל המדרגות. מה זה קריטריונים רק לבית כנסת  מר אבי גרובר:

 22 אחד? 

 23 ,2019החלטת המועצה מיוני  בת שבע אלקובי:’ גב

 24 כשהתחילו לדון בה, הועדה התחילה לדון במאי,  מר אבי גרובר:

 25 ברור.  מר יעקב קורצקי:

 26 במאי,הועדה התחילה לדון  מר אבי גרובר:

 27 מתי היא הייתה צריכה, מר יעקב קורצקי:

 28 )מדברים ביחד(
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 1 לא עבדו על זה שנה. מר אבי גרובר:

 2 )מדברים ביחד(

 3רגע, באצ'י, בואו ננהל דיון, אחר כך מישהו פה יפוצץ. לא צריך לפוצץ את  מר יעקב קורצקי:

 4זה, צריך להיות רגועים. עידן, ברשותכם, אני רוצה להמשיך את הקו של 

 5 בלקין. עידן, למה אתה לא יכול,  רוני

 6אבל אני לא יודע, נראה לי לא ברורה לי הנקודה שלי. אני אומר הועדה  מר אבי גרובר:

 7 התחילה, אני קורא את מה שאמרו פה, במאי היא ישבה לדעתי, 

 8 אני חושב שלפני מאי. ר צחי שריב:”ד

 9 אני אסתכל שנייה.  במאי אם אני זוכר נכון את התאריך. 18כתוב פה  מר אבי גרובר:

 10 במאי הייתה הישיבה. 18לא, אבל היו דיונים קודם.  ר צחי שריב:”ד

 11 אוקי. נו?  מר אבי גרובר:

 12שנים, מה  4,5התחלנו קודם. מה זה משנה כמה זמן? אתה ראש עיר  ר צחי שריב:”ד

 13 הפריע לך לקבוע קריטריונים לבתי כנסת שתוכל לישון בלילה. 

 14 קריטריונים. יש.יש. יש  מר יעקב קורצקי:

 15 אני בבית כנסת, אתה אישרת גם, מר אבי גרובר:

 16 אישרנו קריטריונים, מר יעקב קורצקי:

 17לדעתי זה גם היה בזמן שאתה היית חבר מועצה, בסוכת שאול אישרנו  מר אבי גרובר:

 18 קריטריונים,

 19 נכון.  ר צחי שריב:”ד

 20 חתמנו הסכם. מר אבי גרובר:

 21 תם עליו. משרד הפנים חתם עליו מה שרוני אומר. ומשרד הפנים ח מר יעקב קורצקי:

 22 שמה זה שב"צ ולא שצ"פ. ד עידן למדן:”עו

 23 מה זה קשור בכלל לזה? תסדר את זה, תעשה פרוגראמה ותסדר את זה.  מר יעקב קורצקי:

 24 זה לא קשור. מר אבי גרובר:

 25. תעשה פרוגראמה ותסדר את זה. מה הבעיה? השאלה מה אתה רוצה מר יעקב קורצקי:

 26אבל אני כבר אמרתי, אני אמרתי מקודם פסלתם יועץ משפטי, עכשיו יש 

 27 לכם רשימה יותר ארוכה.

 28 כל מקרה לגופו. ד עידן למדן:”עו
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 1אין דבר כזה בעולם. אין בהקצאה דבר כזה כל מקרה לגופו. תביא לי  מר אבי גרובר:

 2 בבקשה חוות דעת משפטית,

 3 )מדברים ביחד(

 4 לא מתכוון לצעוק.  יש צעקות. אני ר צחי שריב:”ד

 5 אומר עורך הדין שלנו, מר אבי גרובר:

 6 תגיד להם את זה. מר יעקב קורצקי:

 7 שמה?  מר ירון גדות:

 8ואנחנו נחליט, לא צריך מהנדסת, לא צריך גזבר, לא צריך יועץ  9שיש  מר יעקב קורצקי:

 9 ואנחנו נחליט שהירח שטוח.  9משפטי. אנחנו 

 10העירייה צריכה לקבוע קריטריונים שוויוניים שהם הנה, ככלל כרשות  מר אבי גרובר:

 11ברמת מסגרת ואינם מפלים או תפורים לגורם ספציפי. אתה לא יכול 

 12 להחליט, 

 13 לא, לא, לא, הכוונה היא בין הפונים להקצאה.  נטע זיו:’ פרופ

 14שנייה, בבתי כנסת אחרים זה יהיה אותם קריטריונים או לא יהיה אותם  מר אבי גרובר:

 15 ים?קריטריונ

 16 זו שאלה מכשילה, אבי. ר צחי שריב:”ד

 17 למה? מר אבי גרובר:

 18זו שאלה מכשילה. חיכית עם השאלה הזאת לדקה שהקריטריונים  ר צחי שריב:”ד

 19 מגיעים להצבעה.

 20 שאלתי אותך את זה עשר פעמים, זה לא פייר. מר אבי גרובר:

 21 ,בשבוע האחרון. אבל כשהצבענו על זה ואתה הצבעת בעד ר צחי שריב:”ד

 22 אני לא הייתי בוועדה. איפה אני? מר אבי גרובר:

 23 .2019לא בוועדה, ביוני  ר צחי שריב:”ד

 24 אבל אני עומד מאחורי ההצבעה שלי.  מר אבי גרובר:

 25 עם הרב הראשי לישראל, ר צחי שריב:”ד

 26 מה הצבענו? על מה הצבענו? מה הצבענו? על מה הצבענו? מר יעקב קורצקי:

 27 יה. תן לי. שנייה, שני מר אבי גרובר:

 28 על ועדת משנה להקצאות? מר יעקב קורצקי:
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 1 כן. ר צחי שריב:”ד

 2הפכת אותה לוועדת אד הוק. אחרי זה עוד אחד הבאת, ועדת הקצאות  מר יעקב קורצקי:

 3המועצה מינתה אותך למשנה להקצאות. למשנה   הבאת. מי שם אותך?

 4 להקצאות. ותשאל את היועץ המשפטי אם הוא מסכים לכם,

 5 שנייה. היה ברור שאני הצבעתי בעד, היה לי ברור כשאני הצבעתי בעד, גרובר: מר אבי

 6 אם היה עוד שבוע הייתם ממציאים עוד ועדה.  מר יעקב קורצקי:

 7הוא שאל אותי שאלה, אני רוצה לענות לו. כשאני הצבעתי בעד היה לי  מר אבי גרובר:

 8 כנסת. ברור שאתם תכינו קריטריונים שיהיו רלוונטיים לכל בתי ה

 9 ניסינו.  נטע זיו:’ פרופ

 10 נו? מר אבי גרובר:

 11 המסמך הזה במקורו הכותרת שלו הייתה,  מר רוני בלקין:

 12 אז מה הבעיה?  מר אבי גרובר:

 13 בית כנסת שכונתי.   מר רוני בלקין:

 14 עוד המצאה.  מר יעקב קורצקי:

 15 )מדברים ביחד(

 16 כי זה בית כנסת ראשי,  מר רוני בלקין:

 17זה גם בית כנסת ראשי, אני אחדש לך, אדון רוני, זה בית כנסת מאוד  מר יעקב קורצקי:

 18 ראשי. זה בית כנסת ראשי במורשה למרוקאים זה בית כנסת גדול. 

 19 )מדברים ביחד(

 20אני אבי גרובר, שנייה. זה שיעקב צועק באותו זמן שאני צועק לא אומר  מר אבי גרובר:

 21עכשיו שאלת אותי, שבהכרח אני והוא מסכימים על הכול, בסדר? אתה 

 22 אני רוצה לענות לך אני. בסדר?

 23 הפוך, צריך למצוא דבר שאנחנו כן מסכימים עליו.  מר יעקב קורצקי:

 24אני אומר לך אני חושב שצריכים להיות קריטריונים. אני רוצה שיהיו  מר אבי גרובר:

 25 קריטריונים, אני רוצה שיעשו את זה נכון. אני לא,

 26 ק בית כנסת שכונתי למעלה ונגמר הסיפור.תשנה, תמח  מר רוני בלקין:

 27 ככה למחוק? אין בתי משפט? ככה למחוק? מר יעקב קורצקי:

 28 )מדברים ביחד(
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 1 שנים חיכית, 4,5אתה  ר צחי שריב:”ד

 2מה שמפחיד אותי, אני עוד פעם בבית כנסת שהיה, בבית כנסת שבא לדיון  מר אבי גרובר:

 3ינו, משרד הפנים אישר, אנחנו אישרנו הסכם, זה בא יחד עם הסכם ועש

 4 כולם הסכימו, זה היה.

 5 נכון. מה שונה עכשיו? מר יעקב קורצקי:

 6עכשיו אנחנו באנו לפני שנה ועם כל הכבוד נתנו לכם משימה באותה ועדת  מר אבי גרובר:

 7משנה שהקמנו, באנו ונתנו משימה תכינו קריטריונים. יכולתם לעשות 

 8ט, אתם אומרים היה זה, היה אותם ביולי, יכולתם לעשות אותם באוגוס

 9 זה אז לא עשינו, 

 10 איזה קריטריונים? ספציפיים לבית הכנסת הזה. מר מיכאל דורון:

 11 עוד פעם, מר אבי גרובר:

 12 זה לא חוקי.  מר יעקב קורצקי:

 13 שנייה, אבל אני מנסה להגיד משהו ואתם מתכדררים, מר אבי גרובר:

 14 עשינו ספציפית,רגע מיכאל, זה הקריטריונים ש מר יעקב קורצקי:

 15 רק רגע. אבל למה אתה מתפרץ אלי? תחכה לזה שלך,  מר אבי גרובר:

 16 כל הדיון, מר יעקב קורצקי:

 17 לא, כי אני מנסה להבהיר פה נקודה ואני לא מצליח להבהיר אותה, מר אבי גרובר:

 18 בסדר. מר יעקב קורצקי:

 19 ואני מקווה להבהיר אותה. מר אבי גרובר:

 20 יה.אין בע מר יעקב קורצקי:

 21אתה חושב שאני עכשיו מנהל את כל הדבר הזה כי אני רוצה לפוצץ וזה,  מר אבי גרובר:

 22לא רוצה לפוצץ. לא רוצה. אני רוצה שנדון. אבל אני מנסה להגיד לכם 

 23נקודה ואתם כל כך באנטי וכל כך באתם בתחושה שאנחנו באים לפוצץ 

 24על זה עוד שאתה לא מנסה להקשיב בכלל למה שאני אומר ואני אענה לך 

 25 פעם.

 26זה ברור שהלב של העניין הזה יוצא מתוך בית הכנסת הזה אנחנו צריכים  

 27להסדיר אותו, אבל כשאתה בא להסדיר אותו אתה צריך, יש עדיין חוקים 

 28ויש דברים במדינה. אם המשמעות של הקריטריונים שאתה מקבל 
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 1אני קריטריון וקריטריון ב', ולמעשה מה ש יכול להיותקריטריונים לא 

 2מאשר עכשיו זה הקריטריון, זה יהיה חייב. אחרי זה יגידו לי אבל אתה 

 3 לא יכול עכשיו לשנות.

 4ואני מה שמפריע לי אני רוצה, כל מה שאני רוצה שיהיה איפשהו שכשאני  

 5בא להסדיר בית כנסת קיים אז כן תהיה התחשבות ואני רוצה לראות 

 6איך מנסחים את זה, איך מנסחים, אני גם לא בטוח שאני יודע בדיוק 

 7שנה תהיה להם איזושהי עדיפות על פני  50, 40שאנשים שמתפללים שמה 

 8גוף חדש שבא. כרגע לפי הקריטריונים ששמתם פה זה פרש לגמרי. אם 

 9 אתה רוצה לתת פתרון אני מצביע בעד. אומר אמיתי. 

 10 )מדברים ביחד(

 11 כמה יש בתי כנסת ברמת השרון? מר יעקב קורצקי:

 12 .56 מדן:ד עידן ל”עו

 13 . 35גם בזה אתה טועה בענק, זה כמעט כפול מה שאתה אמרת. יש  מר יעקב קורצקי:

 14 )מדברים ביחד(

 15 .56יעקב, הוא אמר  מר גיא קלנר:

 16 .35נו? יש  מר יעקב קורצקי:

 17 שהוא מכפיל? מר גיא קלנר:

 18 . 56הוא מכפיל. והוא סתם זרק  מר יעקב קורצקי:

 19 )מדברים ביחד(

 20מבין את הנקודה שלי? הנקודה שלי שהחבר'ה בגאולת ישראל לא אתה  מר אבי גרובר:

 21יהיו בחשש שמחר כל אחד יוכל להגיש הצעה, תהיה פתוחה לכל הזרמים 

 22ומחר ברבנו תם בהרכב הזה של המועצה יהיה פה רוב להעביר את זה 

 23 לקונסרבטיבי והם יהיו בחוץ. 

 24 )מדברים ביחד(

 25י שנה לעשות את העבודה הזאת ולהגיד לנו אי אפשר לשלוח אותנו לפנ מר מיכאל דורון:

 26 אחרי שנה סתם, זה היה סרק סרק.

 27 לא סרק סרק. מר אבי גרובר:

 28 כן.   נטע זיו:’ פרופ
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 1 זה סרק סרק.  מר מיכאל דורון:

 2 בדיוק.   נטע זיו:’ פרופ

 3למה מרפסת יכול לבוא, אבל אם לא עשית את העבודה כמו שצריך אז  מר אבי גרובר:

 4 כי עכשיו הבאת?  אני חייב להצביע

 5 מרפסת, מחזיק תיק הבניה לא ידע על זה לפני שהוא קיבל את זה אליו.  ד עידן למדן:”עו

 6 )מדברים ביחד(

 7 הוא ידע? ד עידן למדן:”עו

 8 בוודאי שכן. עירית טלמור:’ גב

 9 הוא אמר לפרוטוקול שלא. ד עידן למדן:”עו

 10 בוודאי שכן.  עירית טלמור:’ גב

 11 ר לפרוטוקול שהוא לא,הוא אמ ד עידן למדן:”עו

 12 )מדברים ביחד(

 13 אני לא אפוצץ את הישיבה. אני שותק.  ר צחי שריב:”ד

 14 לא הבנתי. מה אמרת למהנדסת? מר אבי גרובר:

 15עידן ציטט אותי בערך שמחיתי על זה שקיבלתי את תוכנית המרפסות  ר צחי שריב:”ד

 16 זמן קצר מדי לטעמי לפני שהופץ סדר היום בעניין הזה.

 17 זה לא נכון. ת טלמור:עירי’ גב

 18 אז מה? מה הקשר? מר מיכאל דורון:

 19 )מדברים ביחד(

 20 אבי, אני רוצה להגיד כמה מילים.  נטע זיו:’ פרופ

 21 ככה זה תמיד עובד. מר אבי גרובר:

 22 אפשר לדבר?   נטע זיו:’ פרופ

 23 כן. מר אבי גרובר:

 24ה מאוד מעמיקה כמה נקודות שאני חייבת להגיד. צחי ואני עשינו בדיק  נטע זיו:’ פרופ

 25של קריטריונים לבתי כנסת בערים שונות בארץ, אפילו לקחנו איזה 

 26סטודנט שיעשה את העבודה. תאמין לי, אין קריטריונים אחידים, כל עיר 

 27 עושה מה שהיא רוצה. ומה שהרבנים שלך אמרו לך פשוט לא נכון.

 28 רבנים שלו? מר יעקב קורצקי:
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 1 לא יודעת.   נטע זיו:’ פרופ

 2 ביחד()מדברים 

 3אז לא נראה לי שמה שהם אמרו לך מבוסס. דבר שני, אני מחזיקה מול   נטע זיו:’ פרופ

 4היא הייתה מורכבת משני חלקים, אחד  2.6-עיניי את ההחלטה שלנו מ

 5בכפוף לשימוע ההרשאה תסתיים. שתיים, אחרי זה בכוונת העירייה 

 6, 1ם לצאת בקול קורא בקשר עם השימוש במבנה הזה עפ"י הקריטריוני

 7 . זה מה שעשינו.5, ועדת הקצאות אנא תבחני קריטריון מס' 4, 3, 2

 8 רק על הבית כנסת הזה?  מר יעקב קורצקי:

 9 כן. ר צחי שריב:”ד

 10 רק על הבית כנסת הזה אנחנו מדברים?  מר יעקב קורצקי:

 11 כן.  נטע זיו:’ פרופ

 12 ספציפית רק על בר יוחאי. מר יעקב קורצקי:

 13 כן.  נטע זיו:’ פרופ

 14 זה מה שאתם מדברים, כל הקריטריונים על בית כנסת בר יוחאי. שיובן.  יעקב קורצקי:מר 

 15והסמכות הכי בכירה שעברה על הזה זה איזה סטודנט שמצאתם. סבבה.  מר אבי גרובר:

 16 הגיוני. 

 17 רגע, לא סיימתי.  נטע זיו:’ פרופ

 18 אמיתי כאילו.  מר אבי גרובר:

 19 לא סיימתי.  נטע זיו:’ פרופ

 20נטע, אנחנו מדברים על קריטריונים של בר יוחאי. שיובן, רק על זה אתם  ורצקי:מר יעקב ק

 21 מדברים.

 22יועצים ואתם לקחתם סטודנט. זה נשמע לך  4על כל דבר פה לוקחים  מר אבי גרובר:

 23 אמיתי? הגיוני?

 24תקשיב רגע, מכיוון שאני בן אדם עסוק ואין כוח עזר לוועדה הזאת, אנחנו  ר צחי שריב:”ד

 25 י,לבד חבר

 26 לא ביקשת כלום. היית מבקש יועץ משפטי היית מקבל. מר אבי גרובר:

 27 לא ביקשתי? אבי, כמה פעמים ביקשתי, ר צחי שריב:”ד

 28 ביקשת מה? יועץ משפטי? ביקשת יועץ משפטי עו"ד חיצוני? לא ביקשת.  מר אבי גרובר:
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 1 ביקשתי עזרה. ר צחי שריב:”ד

 2 צחי, אני יכולה לסיים?  נטע זיו:’ פרופ

 3 והפנית אותי לבן אדם ספציפי שלא ענה לי אפילו. ר צחי שריב:”ד

 4 כחלק מההחלטה הזאת, אבי,  נטע זיו:’ פרופ

 5 בסופו של דבר, ר צחי שריב:”ד

 6 תכתוב למי הפנית, מר אבי גרובר:

 7 רגע, רגע, אני לא מבין. אבל לקחתם יועץ עורך דין, לא? מר רביד פלד:

 8 ים לדבר? הישיבה לא תפוצץ. אתה יכול לתת לה לסי ד עידן למדן:”עו

 9 מה קשור עכשיו אם הישיבה,  מר אבי גרובר:

 10כחלק מההחלטה הזאת שקיבלנו לפני שנה היינו צריכים בין היתר   נטע זיו:’ פרופ

 11 להתמודד עם זה שהמבנה הזה הוא יושב בשטח שצ"פ. 

 12 אז עושים פרוגראמה ומתקנים את זה. מר יעקב קורצקי:

 13 שר,אי אפ  נטע זיו:’ פרופ

 14 יש עוד הרבה בתי כנסיות ברמת השרון שהם בסטטוס הזה. מר יעקב קורצקי:

 15 נכון, אבל לא כולם מתפנים מחר בבוקר.  נטע זיו:’ פרופ

 16 גם זה לא מתפנה מחר בבוקר.  מר יעקב קורצקי:

 17 זה כן,  נטע זיו:’ פרופ

 18 אז תוציאי לו צו פינוי. למה את לא מוציאה לו צו פינוי? מר יעקב קורצקי:

 19 בסדר, יהיה צו פינוי.   נטע זיו:’ פרופ

 20למי את מוציאה את הצו פינוי? רגע צחי, אל תפריע. למי את מוציאה את  מר יעקב קורצקי:

 21 הצו פינוי? 

 22 למחזיק.  נטע זיו:’ פרופ

 23 מי זה המחזיק?  מר יעקב קורצקי:

 24 שלמה הלוי. ר צחי שריב:”ד

 25 לשלמה הלוי את מוציאה את,  מר יעקב קורצקי:

 26 כל מי שיושב שם.   נטע זיו:’ פפרו

 27 לישיבה או לבית כנסת? מר יעקב קורצקי:

 28 כל מי שיושב שם.  נטע זיו:’ פרופ
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 1 למי? לשלמה? מר יעקב קורצקי:

 2 רגע,   נטע זיו:’ פרופ

 3אני שואל אותך שאלה פשוטה. למה את הולכת כמו צחי מקודם יש  מר יעקב קורצקי:

 4שניים שתופסים שטח. תענו  חריגות, אין חריגות והלך ככה. הלך יש

 5 תשובות. למי את מפנה את צו הפינוי? למי?

 6 )מדברים ביחד(

 7 רוני, אל תתערב. רוני, רוני, מר יעקב קורצקי:

 8 יעקב, כל אדם שיושב במבנה,  מר רוני בלקין:

 9 מי זה? מי? מי זה?  מר יעקב קורצקי:

 10 תלמיד ישיבה, שלמה לוי, כל אדם,  מר רוני בלקין:

 11 לא, אל תגיד, אל תהיה לי, רוני, לא פניתי אליך. רוני שקט. רצקי:מר יעקב קו

 12 כל אדם.  מר רוני בלקין:

 13 )מדברים ביחד(

 14למי? שקט, אמרת שאתה לא רוצה שנפוצץ, נכון? אל תפוצץ את הישיבה.  מר יעקב קורצקי:

 15לא רוצים לפוצץ את הישיבה, רוצים לשבת פה. למי אנחנו מוציאים את 

 16 הצו פינוי?

 17 כשמישהו פולש לנכס,   נטע זיו: ’פרופ

 18 מי? למי? מר יעקב קורצקי:

 19 אז אתה מוציא לפולש.  נטע זיו:’ פרופ

 20 מי? למי? למי?  מר יעקב קורצקי:

 21 לעמותה, לישיבה.  נטע זיו:’ פרופ

 22 למי מוציאים את הצו פינוי? תתמקדי. לבן אדם אחד? למי?  מר יעקב קורצקי:

 23 לכל אחד,  נטע זיו:’ פרופ

 24 לישיבה, לשמעון? למי מוציאים?  קורצקי: מר יעקב

 25 )מדברים ביחד(

 26תראי, תשובה כזאת את לא מסוגלת לתת. תשובה פשוטה את לא  מר יעקב קורצקי:

 27 מסוגלת. אז בוא נשמע עוד פעם למי מוציאים את הצו פינוי?

 28 כל מי שיושב שם שלא כדין.  נטע זיו:’ פרופ
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 1שנה עיריית רמת השרון נתנה לו שטח,  50, 40י מי לא יושב? הבן אדם לפנ מר יעקב קורצקי:

 2אמרה לו תבנה. היא נתנה לשמעון לוי את השטח עיריית רמת השרון. על 

 3 זה אנחנו מסכימים? 

 4 לא.  מר רוני בלקין:

 5 אמרו לו, לשלמה לוי, תבנה.  מר יעקב קורצקי:

 6 )מדברים ביחד(

 7את זה מכספו. על זה אין  העירייה נתנה לו את השטח לבנות, הוא בנה מר יעקב קורצקי:

 8 ויכוח. 

 9 לא נכון. גם על זה יש ויכוח. יש שמה ישיבה,  ד עידן למדן:”עו

 10 על זה אין ויכוח.  מר יעקב קורצקי:

 11 )מדברים ביחד(

 12 מה זה שלו? שנייה, זה לא שלו.  מר אבי גרובר:

 13ם אפילו יש שמה מחזיק, את מי אנחנו תובעים? למי נותנים צו פינוי? את מר יעקב קורצקי:

 14 את זה לא מסוגלים לענות. 

 15שנייה. לא יודע אם זה שלו או לא שלו, חבר'ה, יש תהליך משפטי  מר אבי גרובר:

 16שמתנהל. יש הליך משפטי שמתנהל. אני עכשיו מתייחס כללי משהו, לא 

 17קשור למקרה הזה. לא מתייחס למקרה הספציפי הזה. גם כשמישהו בונה 

 18נה שם ופינינו אותו, היו נכסים אחרים בלי היתר, בלי כלום, אבל הוא ב

 19 שאנשים בנו ופינינו אותם אתה משלם את המחוברים. 

 20 אתה חייב לפצות אותו.  מר יעקב קורצקי:

 21 אף אחד לא אמר שלא יפצו אותו.  נטע זיו:’ פרופ

 22לחודש? לירון? מי רוצה לקחת את  19-אז למי תתני את המפתח ב מר יעקב קורצקי:

 23 מחזיק מפתחות.  המפתח? אני אתן לכם

 24 ליצחק בן יעקב, מנהל מחלקת נכסים.  ד עידן למדן:”עו

 25 מה? מר יעקב קורצקי:

 26 למנהל מחלקת נכסים. ד עידן למדן:”עו

 27אז הוא יגיד לך מנהל מחלקת נכסים שזה לא חוקי. אבל מי זה יצחק?  מר יעקב קורצקי:

 28שם נפטר גם את יצחק ואחרי זה גם את המהנדסת. יש ועדה מקצועית, ל
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 1כך משלמים להם המון כסף והם אנשים מאוד מקצועיים וטובים ושם 

 2אתה צריך סה טו. והנה אני אפנה את השאלה לראש העיר, אני מבקש 

 3ממך בגלל שזה מאוד מאוחר, בואו נקצר לכם את העניינים. שאלה 

 4פשוטה שהיא תישאל פה, הכנתי פה חומר להמון המון שאלות ולהמון 

 5 ריח אתכם. שאלה פשוטה מאוד. זמן, אני לא רוצה להט

 6 )מדברים ביחד(

 7שאלה שאני רוצה שתפנה ליועץ המשפטי ובזה שיגידו מה שהם רוצים כי  מר יעקב קורצקי:

 8בלאו הכי הם לא סופרים את היועץ המשפטי והם רוצים לרצות את 

 9הקהל שבחר בהם וזה לגיטימי, אתם נבחרתם והצהרתם שכל הסיפור 

 10 הזה הישיבה, 

 11 נכון.   לקין:מר רוני ב

 12אבל אצה לכם הדרך ואתם עושים את זה לא נכון וכל מה שנאמר פה  מר יעקב קורצקי:

 13מוקלט ומצולם וכולם רואים ושומעים. שתדעו שכל החומר הזה ילך 

 14לבית משפט וכל מילה שאתם מוציאים יש לה משקל. ואני מפנה שאלה 

 15ך שהם לראש העיר, תשאל את היועץ המשפטי לעירייה אם כל התהלי

 16עושים פה כרגע הוא חוקי ואם יש להם בכלל, יש סמכות לוועדה שמונתה 

 17ע"י עיריית רמת השרון להיות הועדה למשנה להקצאות ובכך היא שינתה 

 18את השם לאד הוק ואחר כך אנחנו יושבים עכשיו על ועדת הרשאות. 

 19 תשאל בבקשה את היועץ המשפטי אם כל התהליך הזה הוא חוקי.

 20 תן לנטע לסיים לדבר.  מר גיא קלנר:

 21אוקי. אז מכיוון שהשטח הזה הוא שצ"פ הייתה בעיה להחליט שמקצים   נטע זיו:’ פרופ

 22אותו לבית כנסת כי בית כנסת אי אפשר להקים על שצ"פ. מה שהחלטנו 

 23זה שאנחנו מפצלים את המבנה הזה לשניים, את החלק התחתון העירייה 

 24שמה דברים של פארק, לוקחת לעצמה, תעשה שמה חוגי טבע, תעשה 

 25 תעשה שם דברים תומכי שצ"פ.

 26כדי לא לפגוע בבית הכנסת בעיר, בית הכנסת בשכונה הוחלט שלמרות  

 27שאי אפשר לעשות שמה הקצאה כדין כי זה שצ"פ אנחנו נעשה הרשאה 

 28קצרת טווח עד שיוכלו להכשיר את המבנה הזה. תכל'ס אין לי בעיה, 
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 1חזרה לעירייה, אפשר לשבת  כשהמבנה הזה יפונה אפשר לקחת אותו

 2שמה אגודת הספורט, אני אשמח שהיחידה לאיכות הסביבה תשב שמה, 

 3אני בטוחה שיש שמה עוד הרבה מאוד שימושים לטובת העירייה, אם אי 

 4 אפשר להקצות את זה לבית כנסת, 

 5 עד שיקבעו הקריטריונים שיחולו על כל העיר. ר צחי שריב:”ד

 6לוועדה המקצועית, הועדה המקצועית תשב שלוש שנים על  נעביר את זה  נטע זיו:’ פרופ

 7המדוכה, תקבע את הקריטריונים, נביא את זה למועצה, נכשיר את זה 

 8ואז נוציא את הקריטריונים. אנחנו רצינו שיהיה שם בית כנסת קטן, 

 9 שכונתי, למרות שאי אפשר, 

 10, שלמה לוי הזה יהיה רגע, ומי שמנהל את הבית כנסת עצמו, השמעון לוי מר יעקב קורצקי:

 11 לו את ההזדמנות גם לגשת,

 12 )מדברים ביחד(

 13איך הוא יגש? אין לו עמותה. הוא יצטרך עכשיו שנתיים ועכשיו אותו  מר יעקב קורצקי:

 14שלמה לוי יכול להיות יששכר שלמה ויעקב מנחם באותו סטאטוס, ואז 

 15מה אתם תעשו עם הגבאים האחרים? איך תבואו לבית משפט? ואת זה 

 16י רוצה לשאול את היועץ המשפטי של העירייה. אתם לא רוצים לשמוע אנ

 17 את זה. 

 18 ואני מבקשת שהיחידה לאיכות הסביבה תעבור לשמה,   נטע זיו:’ פרופ

 19 )מדברים ביחד(

 20את גם רוצה שהירח יהיה שטוח. את רוצה. את רוצה. ואנחנו נקבע גם  מר יעקב קורצקי:

 21ם יפלו. את רוצה אבל זה לא ועדה לשלכת שגם כן שמה תרצי איך העלי

 22יוצא. זה לא עובד ככה. יש מדינת ישראל, יש משרד הפנים, יש חוקים 

 23במדינת ישראל ואמרתי לכם נחזור לדיון הראשון, בואו נבקש אוטונומיה 

 24 ושמה תחליטי מה שאת רוצה. 

 25 )מדברים ביחד(

 26 מבנה לא חוקי.  דובר:

 27 ונחזור לחוקיות.  מר יעקב קורצקי:

 28 מ'. 200 דובר:
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 1 אני רוצה שראש העיר ישאל אותו.  מר יעקב קורצקי:

 2 יש איזשהו דיון או שכל אחד לוקח? מר גיא קלנר:

 3יש פה בית כנסת, אבל אתם מונעים מאתנו להוציא את זה לבית כנסת   נטע זיו:’ פרופ

 4 אז הוא לא יהיה בית כנסת.

 5בקש שאלה אחת שאני אני מבקש מראש העיר רק שאלה. גיא, אני יכול ל מר יעקב קורצקי:

 6 ביקשתי שראש העיר יפנה ליועץ המשפטי.

 7 כן, אבל נטע הייתה באמצע הדברים ואני רוצה לתת לה, מר גיא קלנר:

 8 הנה היא סיימה. מר יעקב קורצקי:

 9אני שוב אני מדגישה זה נכס של העירייה, העירייה יכולה להשתמש בו   נטע זיו:’ פרופ

 10י שיהיה שמה בית כנסת בחלק עבור עצמה. אנחנו חשבנו שמן הראו

 11 העליון.

 12 השטח הוא של העירייה, הנכס עצמו נבנה ע"י בן אדם ספציפי שצריך, מר יעקב קורצקי:

 13 שנה, אוקי. 40לפני   נטע זיו:’ פרופ

 14השטח אדמה הוא של העירייה, המבנה הוא של בן אדם, אז את צריכה  מר יעקב קורצקי:

 15 לעשות הפרדה אבל את לא רוצה.

 16 בית המשפט אמר שלעירייה מותר,  שריב: ר צחי”ד

 17בסדר, בית המשפט אמר ושמה זה ידון. שמה אנחנו נעלה את הכול לבית  מר יעקב קורצקי:

 18 משפט. 

 19 )מדברים ביחד(

 20ואני גם הצהרתי שאני אעשה את הכול, אנחנו זה עיריית רמת השרון נלך  מר יעקב קורצקי:

 21 לבית משפט ונכבד כל מה שיגיד בית משפט.

 22 אבל בית משפט כבר אמר את דברו.  נטע זיו:’ ופפר

 23 הוא לא אמר. יש גם ערעור, יש לנו זכות לערער. זה הלך לערעור. מר יעקב קורצקי:

 24 למה אנחנו רוצים לערער?   נטע זיו:’ פרופ

 25 יש זכות לתושבים לערער, לאלה שגרים שמה, אלה שמתפללים שם.  מר יעקב קורצקי:

 26 ה אנחנו? אנחנו זה לא אני וזה לא,אבל מי ז  נטע זיו:’ פרופ

 27לחודש מי רוצה את המפתח? ירון, אתה רוצה  19-אז זה שמה ידון. אז ב מר יעקב קורצקי:

 28 לחודש תקבלו את המפתח, נכון?  19-את המפתח? ב
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 1 נו?  מר ירון גדות:

 2 נכון? מר יעקב קורצקי:

 3 נו?  מר ירון גדות:

 4 אני אביא לך אותו.  מר יעקב קורצקי:

 5 ים ביחד()מדבר

 6ממש אני צוחק כי אתם הבטחתם לתושבים, אתם צוחקים על התושבים  מר יעקב קורצקי:

 7ששלחו אתכם, אתם צוחקים להם בעיניים. מוציאים פוסטים חסרי 

 8אחריות כמו צחי וזה ככה נראה. זה יהיה קריקטורה. אתם לא תוציאו 

 9הניהול את זה ככה, אתם חוטאים למטרה שלכם ואני שמח. כן, אני שמח. 

 10 של הדבר הזה הוא לא נכון, הוא לא חוקי בעליל. זה הכול. 

 11 )מדברים ביחד(

 12 יעקב די, אבל אתה לא נותן להכניס מילה.  מר אבי גרובר:

 13 איך אני אתן, מר יעקב קורצקי:

 14 יעקב, יש עוד אנשים סביב השולחן.  מר גיא קלנר:

 15 כל הזמן אתם רק מדברים,  מר יעקב קורצקי:

 16 לא, אני שותק כבר חצי שעה.  מר גיא קלנר:

 17 תשאל אותו בבקשה את השאלה הזאת ואני אתן לכם קצת מנוחה ממני.  מר יעקב קורצקי:

 18טוב. אחד, לי אין אג'נדה לגבי בתי כנסת, זה קודם כל, הפוזיציה שלי היא  ד מיכה בלום:”עו

 19רק משפטית ולא מעניין אותי אם יש בתי כנסת, אין בתי כנסת, זה לא 

 20 הענין.

 21ואני אסביר לכם קצת היסטוריה. נוהל הקצאות, פעם ועדת הקצאות  

 22הייתה מורכבת מחברי מועצה ודרג מקצועי. זה חוזר מנכ"ל הראשון 

 23שהיה. לאחר מכן המדינה החליטה להוציא את הדרג הפוליטי מועדת 

 24הקצאות והפכה אותו לוועדה מקצועית בלבד. כתוצאה מזה המדינה 

 25קים ועדת משנה של הפוליטיקאים שיבחנו החליטה שהמועצה רשאית לה

 26את הקריטריונים. רשאים לבחון קריטריונים ולהמליץ על קריטריונים 

 27 חדשים.

 28לפי הנוהל, אני לא ממציא את זה ואתם יכולים לבדוק. לפי חוזר מנכ"ל  
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 1של הקצאות קרקע אתם צריכים להעביר את מסקנות הועדה לוועדת 

 2מקצועי ידון על כל הקריטריונים, הקצאות שזה הדרג המקצועי. הדרג ה

 3מה צריך מקצועית, מה לא צריך מקצועית, שוויוניות, פרוגרמות, 

 4ייעודים, הכול ויעביר את זה למועצה. זה ההליך, אין בילתו. כל הליך 

 5 שקוצר מזה לא ילך בסופו של דבר, מה לעשות?

 6 זה לגבי הקצאות.  ר צחי שריב:”ד

 7משנה להקצאות, זה מה שניתן ע"י המועצה. זה  אתם קיבלתם ועדת ד מיכה בלום:”עו

 8שאתם קוראים לו היום הרשאה ואומרים שזה, כתבתם פה ככה: בישיבה 

 9אינה מתקיימת מכוח הנוהל  27.5.00הובהר כי הישיבה המתכנסת ביום 

 10 האמור. יופי שאמרתם, אז מה?

 11 אבל זה מה שכתוב.  נטע זיו:’ פרופ

 12 שאתם ועדת משנה הקצאות. 2.6-בהחלטה, באבל לא, מה שכתוב  ד מיכה בלום:”עו

 13 לא.  נטע זיו:’ פרופ

 14 אתם לא משהו אחר. ד מיכה בלום:”עו

 15 לא. לא נכון.  נטע זיו:’ פרופ

 16 אין משהו אחר. אני לא מכיר, ד מיכה בלום:”עו

 17 יש פרוטוקול.  ר צחי שריב:”ד

 18אות, מה לא? כשישבתם בפגישה הראשונה אמרתם ועדת משנה להקצ מר יעקב קורצקי:

 19 מה? 

 20 רגע, אתה אל תעזור לי. ד מיכה בלום:”עו

 21 סליחה.  מר יעקב קורצקי:

 22 אני לא מכיר ועדת הרשאות בעירייה. אני יודע שיש הקצאות.  ד מיכה בלום:”עו

 23ועדה של שלושה אנשים לטפל בעסקים בסוקולוב אתה מכיר? הרגע  ר צחי שריב:”ד

 24 מינינו כזאת.

 25 ווכח, אני אומר את עמדתי,רגע, אני לא מת ד מיכה בלום:”עו

 26 )מדברים ביחד(

 27למליאה יש לה את הכוח לשנות, לא אתם. המליאה היה לה כוח, לא  מר יעקב קורצקי:

 28 לכם. 
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 1 אבל המליאה מינתה. ר צחי שריב:”ד

 2המליאה צריכה למנות, אתה צודק, היא לא מינתה, אתם הייתם צריכים  מר יעקב קורצקי:

 3תם. המליאה ממנה, לא אתה להחזיר את זה למליאה ולא החזר

 4 ספציפית, יו"ר הועדה. 

 5 הועדה צריכה להעביר, ד מיכה בלום:”עו

 6 אתם מיניתם את עצמכם, מר יעקב קורצקי:

 7 הועדה צריכה, ד מיכה בלום:”עו

 8 אבל זה לא מה שהוא אומר. ר צחי שריב:”ד

 9ועדה זה לא מה שהוא אומר. הוא אומר שהיה צריך להעביר את זה לו דברת וייזר:’ גב

 10 מקצועית. 

 11 ברור. ברור. מר יעקב קורצקי:

 12 הוא לא אומר שצריך להחזיר למליאה.  דברת וייזר:’ גב

 13שנייה, אני אומר עוד פעם, אני יודע מה אני אומר. הועדה צריכה להעביר  ד מיכה בלום:”עו

 14את מסקנותיה לוועדת ההקצאות המקצועית שמורכבת ממנכ"ל, גזבר, 

 15 מחלקת הנכסים.  יועץ משפטי, מהנדס ומנהל

 16 זה מה שעשינו.   מר רוני בלקין:

 17 )מדברים ביחד(

 18מה שפה המציאו זה הליך שהוא לא קיים. עכשיו לפרוטוקול ואני אומר  ד מיכה בלום:”עו

 19את זה גם לטלויזיה, פייסבוק, זאת עמדתי המשפטית. היא תוצג איפה 

 20לכם, שתוצג, אתם רגילים לקבל החלטות איך שבא לכם לפי האג'נדות ש

 21 תעשו איזה החלטות שאתם רוצים. זה בסדר.

 22 נכון. מר יעקב קורצקי:

 23 אני את עמדתי המקצועית אמרתי ובזה נגמר העניין. ד מיכה בלום:”עו

 24 מעולה. תודה רבה. מר אבי גרובר:

 25 ?2019למה לא אמרת אותה ביוני  ר צחי שריב:”ד

 26הוא אומר לך שאחרי אבל עוד פעם, אבל תשים לב מה אתה עושה לו.  מר אבי גרובר:

 27 שאתם ישבתם, 

 28 )מדברים ביחד(
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 1מיכה תודה. אומר מיכה, מה שמיכה אומר זה דבר פשוט, הוא אומר  מר אבי גרובר:

 2אחרי שהועדה הזאת ישבה זה היה צריך ללכת לוועדה המקצועית, 

 3הועדה המקצועית הייתה צריכה לשבת להוסיף את ההתייחסות שלה ואז 

 4 ל.זה בא למליאה. נכון? למש

 5 בדיוק. ד מיכה בלום:”עו

 6 עכשיו עשיתם פה קיצור דרך. מר אבי גרובר:

 7 נכון. ד מיכה בלום:”עו

 8עכשיו אני גם אמרתי עוד הערה, אני אמרתי עם כוכבית שלדעתי  מר אבי גרובר:

 9כשעובדים על משהו כל כך משמעותי היה צריך לראות אותו איזה פיגורה 

 10התבסס רק על הפנימי, אפשר. משפטית רצינית, חיצונית. אתם רוצים ל

 11אבל לדעתי היה צריך לקחת פה איזה פיגורה משפטית חיצונית ויועץ 

 12מומחה בתחום הזה. יועץ מומחה בתחום הזה זה מישהו שמבין בעניינים 

 13של איך מפעילים בית כנסת וכל הדברים האלה. לא התייעצתם עם אף 

 14 אחד מהאנשים האלה.

 15  הם לקחו סטודנט. מר יעקב קורצקי:

 16עכשיו זה שזה התחיל לפני שנה והגעתם עכשיו לפוטו פיניש כי אתם  מר אבי גרובר:

 17, הם גם הגישו ערעור. אם זה יעמוד 18.6-בלחץ, נטע, כי אתם בלחץ עם ה

 18 שבועיים ריק, 

 19 הערעור הזה ידון עוד שלוש שנים.   נטע זיו:’ פרופ

 20, תאמיני לי 19.6-ס ריק ב, אם הנכ19.6-אם זה ישב שבועיים, אם הם ב מר אבי גרובר:

 21על השבועיים האלה אנחנו ננקה, נסדר, נכין את הכול ובינתיים הזה, אני 

 22כל מה שאני מבקש, כל מה שאני מבקש, ראש העיר ביקש, את רוצה 

 23תתחשבי, אתם רוצים, הרי נצביע פה. את רוצה, תתחשבי. את לא רוצה, 

 24ביע בעד משהו אל תתחשבי. אני לא הולך להצביע נגד אבל אני לא אצ

 25 שלא, אני לא אצביע נגד כי אני לא רוצה לצאת שאני כאילו נגד, 

 26 הישיבה. נגד הישיבה.  מר ירון גדות:

 27 שיש קריטריונים ודברים. מר אבי גרובר:

 28 אבי, גם אני בעד הקריטריונים, גם אני רוצה שיהיו קריטריונים, מר יעקב קורצקי:
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 1 )מדברים ביחד(

 2סובבו את זה שאני בעד הישיבה, אני לא רוצה להיות שמה. הרי אתם ת מר אבי גרובר:

 3 אני רוצה, 

 4 אתה הבטחת לפני הבחירות שאתה תוציא את הישיבה.  מר ירון גדות:

 5ואני עומד על זה. אני עובד על זה ואתה עוד תראה על מה אני אהיה חתום  מר אבי גרובר:

 6 ואיך אני אהיה חתום. הכול בסדר, אל תדאג. 

 7 גם יעקב הבטיח,  ו:נטע זי’ פרופ

 8 גם אתם הבטחתם, הבטחתם שלא תרוצו, מר יעקב קורצקי:

 9 לא שזה יפריע לך להגיד מלא דברים אחרים, אבל הכול בסדר. מר אבי גרובר:

 10 רצתם עם בלקין.  מר יעקב קורצקי:

 11 )מדברים ביחד(

 12איש. איפה  5,000-ועכשיו צריך לשמור על מי שתמך בו, הבטחתם ל מר יעקב קורצקי:

 13ההבטחה איפה ההבטחה שלכם? אני את מה שהבטחתי אני מקיים, אתם 

 14, ירון נכון? הבטחתם שלא 5,000שקרנים. אתם שקרנים. עמדתם בפני 

 15 תרוצו בסיבוב השני עם אף ראש עיר. הבטחתם?

 16 לא.  מר ירון גדות:

 17 לא אמרתם שלא תרוצו עם, מר יעקב קורצקי:

 18 ל כל ראש עיר. נכנסנו. הבטחנו שנכנס לקואליציה ש  מר ירון גדות:

 19 נכון.  נטע זיו:’ פרופ

 20 לא, זה לא מה שאמרתם. חד משמעית. מר אבי גרובר:

 21 הנה עוד שקר לפרוטוקול.  מר יעקב קורצקי:

 22 חד משמעית אמרתם שלא תתמכו באף אחד. מר אבי גרובר:

 23 לפחות הם שותקים, לא רוצים לשקר. אתה ממשיך לשקר. מר יעקב קורצקי:

 24 ()מדברים ביחד

 25 אבל זה לא משנה, זה לא הנקודה פה. אבל זה לא הנקודה.  מר אבי גרובר:

 26 )מדברים ביחד(

 27 אמרתם לא תתערבו, למה התערבתם? מר יעקב קורצקי:

 28 תקשיב משהו, צחי,  מר אבי גרובר:
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 1 כתבנו פוסטים,  ר צחי שריב:”ד

 2ם אותו. אמרתם. לא רציתם את הכיפה עם גרובר, תקפתם אותו, קרעת מר יעקב קורצקי:

 3הלכתם עם בלקין, בצדק, הוא אמר חד משמעית אני ארסק פה את הדת. 

 4 הלכתם איתו, לגיטימי.

 5 לא אמרנו,  ר צחי שריב:”ד

 6הוא אמר את זה. הוא לא אמר כך, הוא אמר שהוא ירסק את הישיבה.  מר יעקב קורצקי:

 7 אתם לא אמרתם, אבל היום אתם מרסקים כל חלקה.

 8 תכניס לי מילים לפה. אל תכניס לי מילים לפה. יעקב, אל  מר רוני בלקין:

 9 אמרת שאתה, מר יעקב קורצקי:

 10 לא אמרתי,  מר רוני בלקין:

 11 תרסק את הישיבה.  מר יעקב קורצקי:

 12 אני לא אמרתי אף פעם.   מר רוני בלקין:

 13 שתרסק את הישיבה. מר יעקב קורצקי:

 14 )מדברים ביחד(

 15 אל תכניס לי מילים לפה.   מר רוני בלקין:

 16 על זה הלכת, האג'נדה שלך, רוני. ר יעקב קורצקי:מ

 17 אל תכניס לי מילים לפה. זה הכול.  מר רוני בלקין:

 18 )מדברים ביחד(

 19את זה אתם גם תראו בטירוף עכשיו בלופים, בלופים, בלופים, גם את זה  מר אבי גרובר:

 20 תראו או שזה לא יראו בשום מקום?

 21 )מדברים ביחד(

 22יועץ משפטי מקודם עשיתם אותו אפס, אתם בפרהסיה  אתם לקחתם מר יעקב קורצקי:

 23לקחתם יועץ משפטי עשיתם אותו אפס. אתם עם הדגלים השחורים 

 24 שאתם צועקים שאיך ביבי נתניהו עושה את זה למנדלבליט. 

 25 אתה יודע משהו, עידן? עידן, אני חייב להגיד לך משהו. מר אבי גרובר:

 26 תגיד מה שאתה רוצה. ד עידן למדן:”עו

 27 אני חייב להגיד לך משהו. אבי גרובר:מר 

 28 כן. ד עידן למדן:”עו
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 1ואתה תעשה ככה ואתה תעשה עם הכול. אתה יודע לבוא על כל קריטריון  מר אבי גרובר:

 2שרוצים להביא ולמשוך את זה לעוד ישיבות ועוד ישיבות ועוד ישיבות כי 

 3 זה נושא רציני וצריך לדון עליו. 

 4פעם אתה רוצה להאמין לי, אתה לא רוצה ופתאום פה, אני אומר לך עוד  

 5להאמין לי עם זה, אני מצדי גם אכנס, עושה ישיבה שלא מן המניין בעוד 

 6שבוע בשביל לסגור את הפינה הזאת. כל מה שאני אומר זה שאני רוצה 

 7אנשים עם שם שכל אחד כמעט מכיר אותם, יעבור על זה לפני  3, 2-ש

 8זה דבר הכי לגיטימי בעולם. אתה שאני מרים על זה את היד. אני חושב ש

 9רוצה להתכנס שבוע הבא? אני כבר אוציא זימון. אני אוציא עכשיו זימון 

 10 לשבוע הבא.

 11ואני לא מבין למה אתם חייבים, אני אומר לך שבסוף אתה תעמוד בבית  

 12משפט ויבוא שופט ויחזיר אותך לפה וזה יקרה עוד שנה וחצי ותגידו 

 13 ה את זה. שעשינו בכוונה. ואני לא רוצ

 14אני רוצה שניקח עו"ד, יש עורכי דין, הוא נתן לי שמות, הוא נתן לי שמות  

 15 איך לעשות את זה נכון. הוא אמר לי שמות של עורכי דין, 

 16 אני גם אגיד לך.  מר יעקב קורצקי:

 17 של אנשים, מר אבי גרובר:

 18 אני גם אגיד לך. מר יעקב קורצקי:

 19זה אנשים הכי מומחים בארץ, הם יעזרו לך.  הוא אמר לי אבי תקשיב, מר אבי גרובר:

 20הוא בא לי בקטע אמיתי לעזור לי. הוא אומר לי, אני אגיד לך אחרי זה 

 21את השם באוזן, אתה מכיר אותו. הוא אמר לי אני אתן לך שמות, אני 

 22 אעזור לך, תעשו את זה כמו שצריך.

 23ס לזה הוא מסתכל על זה ואומר תקשיב, אמיתי, אני לא יודע איך להתייח 

 24כמעט. אבל זה מה שאני אומר לך, אני מבטיח לך אתה רוצה להתכנס פה 

 25שבוע הבא, אמיתי, יום ראשון הבא, אין לי משהו אחר לעשות, אני אפנה 

 26 לזה את הזמן, זה כל מה שביקשתי. זה כל מה שביקשתי. 

 27אני חושב שזאת הבקשה הכי לגיטימית בעולם, הבאתי הערות, דיברתי  

 28לה בואי נכניס את הדבר הזה, בואו נראה. אם הם יגידו  עם נטע, אמרתי
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 1 ל אותם אנשים, עורכי דין וזה, 

 2 לזה אתה לא רוצה ייעוץ משפטי?  נטע זיו:’ פרופ

 3 על מה? מר אבי גרובר:

 4 על מי שהיה, יהיה לו זכות קדימה.   נטע זיו:’ פרופ

 5 אבל זה מה שהם יגידו לי.  מר אבי גרובר:

 6 אתה לא רוצה ייעוץ משפטי? על זה  נטע זיו:’ פרופ

 7אם הם יגידו לי זה לא בסדר, זה לא משליך קדימה, זה לא יפגע ביכולת  מר אבי גרובר:

 8 של הזה, אני אקבל מהם את ההתייחסות בצורה מסודרת,

 9 נעביר את ההחלטה ואם נבוא עוד שבוע, ד עידן למדן:”עו

 10 ע אתכם בעד.ואני אצביע. אני אומר לכם אני רוצה להצבי מר אבי גרובר:

 11 היועץ המשפטי הזה וישכנע אותך, ד עידן למדן:”עו

 12 זה הכול. מר אבי גרובר:

 13 על זה אתה רוצה יועץ משפטי אחר? מר גיא קלנר:

 14 )מדברים ביחד(

 15 זה בלאו הכי חייב לעבור לוועדה מקצועית. מר יעקב קורצקי:

 16דה המקצועית אני אסביר לך משהו. שנייה. אני מנחה אותם מחר, הוע מר אבי גרובר:

 17לשבת גם הם, לעבור על זה. גם לתת, להוסיף את הדף שלהם לדבר הזה, 

 18 להגיד חוקי, לא חוקי והכול, 

 19 הוא אומר לך לא חוקי. ר צחי שריב:”ד

 20 שנייה. הוא אומר, מר אבי גרובר:

 21 )מדברים ביחד(

 22ר זה עוד לא הגיע אליו, אבל גם להוסיף את הנייר שלו, לשים את הדב מר אבי גרובר:

 23הזה, להגיד שאנחנו בדקנו, ראינו, אין לנו הערות למסמך או שיש להם, 

 24 אני לא יודע, אי אפשר לדעת לפני שהם ישבו,

 25 נחזור לפה עוד שעה, שישבו יחליטו, נחזור עוד שעה שיגידו.  מר יעקב קורצקי:

 26 נביא להם בינתיים פיצות וזה, תהיה רציני. מר אבי גרובר:

 27 ם יחליטו?מי זה ה  נטע זיו:’ פרופ

 28 )מדברים ביחד(
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 1לא, אתה תחליט. אתה. אתה תחליט. אתה תחליט ששבוע הבא מרצפים  מר יעקב קורצקי:

 2אצבעות, לא צריך את הועדה המקצועית.  9את סוקולוב בזהב, תשים פה 

 3בשביל מה המהנדסת, בשביל מה יועץ משפטי, בשביל מה גזבר. אתם 

 4 הפנים, לא צריך אישורים. תחליטו ותשנו סדרי בראשית. לא צריך משרד

 5שאלה פשוטה. יש קריטריונים שהם טובים, זה עבד עם סוכת שאול, זה  

 6עבר את האישור של משרד הפנים. למה אתם לא נשענים עליהם? זה 

 7 הכול, לא צריך להמציא עולם חדש. 

 8 יעקב, יעקב. מה שאלת, צחי? מר אבי גרובר:

 9 הדין והרבנים, מה עם ייעוץ של בכירי עורכי ר צחי שריב:”ד

 10לא יודע אם בכירים, אבל לקחת איזה שם של עו"ד במשרד רציני,  מר אבי גרובר:

 11איזושהי פיגורה, שם שבתחום הזה שיעבור על זה, ייתן נייר ויגיד אני 

 12הסתכלתי על זה, אין לי הערות לעניין הזה. לשבת כן עם איזשהו רב, 

 13ן, אבל אני לא יודע שניים רציניים, אני לא מזלזל ברב יצחק אדלשטיי

 14 3, 2-כמה הוא באמת חשב על כל המשמעויות. להתייעץ איתם. לקבל מ

 15אנשים כאלה איזשהו וי שהם רואים ואין להם הערות לעניין ואני אשמח 

 16 להיות, אני רוצה להצביע בעד. 

 17 רגע, ואז להעביר לוועדת הקצאות? דברת וייזר:’ גב

 18 אמר חבר'ה תשמעו, יעקב חבר בוועדה, הוא לא  ר צחי שריב:”ד

 19אבל אני אמרתי לכם תביאו אנשים, אז הבאתם את הרב יצחק  מר אבי גרובר:

 20 אדלשטיין, הבאתם עוד, אני לא זוכר איך קוראים לשם השני, 

 21 אברהם שיינפלד. ר צחי שריב:”ד

 22אבל אני, עוד פעם, גם לא ראיתי מהם שום דבר כתוב. לא ראיתי משהו  מר אבי גרובר:

 23ר לך אמיתי, אני לא יודע, אני לא ראיתי את זה. אם יש אז כזה. אני אומ

 24מעולה, אני קורא את זה ואני רואה אם אני מצביע בעד או נגד. זה כל מה 

 25שאני מבקש. אני חושב, אני אומר לך אני מפחד שבסוף אנחנו נצביע פה 

 26ואחרי זה בעוד שנה וחצי שיגיע לדיון יגידו רגע, פה עשיתם ככה, פה 

 27אני מחזיר לכם את זה לדיון מחדש, תחליטו על מה אתם  עשיתם ככה,

 28הולכים, תחליטו איך אתם עושים ואז נצטרך עוד פעם להתחיל עם 
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 1איזשהו הליך ועוד פעם תפרסמו ועוד פעם ואז תגידו לנו שעשינו בכוונה 

 2 כדי למשוך את הזמן ולעכב ולראות מה יהיה בבחירות הבאות.

 3ה, אומר לכם אמיתי, ואני לא מוכן אני לא רוצה להגיע למקומות האל 

 4שיעשו עלי סיבוב שאני בכוונה עשיתי. אני אומר אפשר לחזור לפה שבוע 

 5 הבא אם אתם רוצים, 

 6 אבל צריך לעבור ועדה שלמה.  דברת וייזר:’ גב

 7 אבל הועדה החליטה.  ד עידן למדן:”עו

 8 לא הבנתי.  דברת וייזר:’ גב

 9 אתם החלטתם. מר אבי גרובר:

 10 חד()מדברים בי

 11 הוא אומר לך במילים אחרות,  מר יעקב קורצקי:

 12 אני חוזר, אני לא יכול לטוס לחו"ל, לא זה, מבטיח לך, מר אבי גרובר:

 13הוא אומר לך במילים אחרות מי זה הועדה המקצועית. הוא אומר לך  מר יעקב קורצקי:

 14 את זה עידן, הוא לא בורח מזה. 

 15 א אתה חוזר לפה שבוע הבא. מה הבעיה?  9ף עידן, אם אני לא עושה, סעי מר אבי גרובר:

 16 אם הוא לא מכנס את הדיון, מר גיא קלנר:

 17אם אני לא מכנס מגישים שליש, יש דיון. יש לכם את כל הכלים ביד, אתם  מר אבי גרובר:

 18 זה עוד שבוע, 18.6-לא צריכים לפחד מכלום. ה

 19 ?18.6-ה באבל? מה אתם מצפים שיהי 18.6-מה, מה יהיה ב מר יעקב קורצקי:

 20 18.6-הם הגישו ערעור לעליון וכל הדברים האלה. אבל גם אם לא, עד ה מר אבי גרובר:

 21ישיבות כמעט. אני רוצה עוד אחת. אין לי  3אנחנו הולכים לקיים עוד 

 22בעיה לחזור לפה, המקליטים יבואו, זה יהיה דיון של עשר דקות. אני 

 23 אומר לך.

 24 .19-את המפתחות ב יש קץ', אני אביא לך מר יעקב קורצקי:

 25 מבחינתי אין קץ'. מר אבי גרובר:

 26 )מדברים ביחד(

 27אתה לא צריך לחכות עוד הרבה כדי לראות אם יש קץ' או לא. אתה לא  מר אבי גרובר:

 28 תצטרך לחכות הרבה.
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 1 אבל יש קץ', אבי.  מר ירון גדות:

 2 אוקי. אז תצביעו.  מר אבי גרובר:

 3 מבחינתי בסדר. ר צחי שריב:”ד

 4 אני רוצה להגיב לסוגיה.  לנר:מר גיא ק

 5 שבוע הבא תגיב. מר יעקב קורצקי:

 6 לא, אני אגיב עכשיו. מר גיא קלנר:

 7 לא, שבוע הבא. מר יעקב קורצקי:

 8קודם כל אני חושב שכל התהליך הזה מייצר תחושה מאוד מאוד לא  מר גיא קלנר:

 9נעימה. יש פה את אחד הנושאים הכי מרכזיים בציבוריות הרמת שרונית 

 10בר לאורך שנים. הייתה מערכת בחירות על זה או זה אחד מעוגני מערכת כ

 11הבחירות היו, היה תהליך, הוקמה ועדה, באים לזה לפחות על פניו בנפש 

 12חפצה וברצון טוב להסדיר את העניין. יש פה מועצה מקיר לקיר כולל 

 13יעקב שהיה בתוך התהליך הזה, כולל ועדה שמונה את סגניתך, את חבר 

 14נציגויות נוספות. מגיעים לדיון אחרי שנה, פתאום כבר הרצפה סיעתך, 

 15עקומה. הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים עכשיו היא יכולה להיות בין 

 16 מזימה לבין רשלנות, שתיהן גרועות. שתיהן גרועות. 

 17 רשלנות. מר יעקב קורצקי:

 18 רשלנות, אוקי. אז אתה הולך לאופציה הפחות גרועה. מר גיא קלנר:

 19 רשלנות.  קורצקי:מר יעקב 

 20לא יכול להיות מצב, עם כל הכבוד ליועץ המשפטי ועם כל הכבוד לראש  מר גיא קלנר:

 21 העיר ויש לי כבוד אליו ולפורום המכובד הזה, 

 22 )מדברים ביחד(

 23שכל אחד צריך לבוא ולתת את חוות הדעת שלו ואת  יכול להיותלא  מר גיא קלנר:

 24הזמן. אנשים נותנים פה מזמנם, האינפוט שלו בנקודה הרלוונטית על ציר 

 25 יש פה פורום ציבורי, יש פה,

 26 לא אמרתי שלא. מר אבי גרובר:

 27בלילה נזכרנו  00:30-עכשיו נפל עץ הדעת על כולנו? עכשיו בערב זה ב מר גיא קלנר:

 28שהקריטריונים, אדוני היועץ המשפטי, לא עברו במסננת הרלוונטית? 
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 1תהליך שהיינו צריכים לעבור עכשיו אדוני ראש העיר נזכרנו שזה לא ה

 2ויש לך חיבוטי נפש, שאני מעריך אותם אבל הם לא היו צריכים להגיע 

 3 כרגע.

 4אני מבקש פעם אחת לשים סוף למחול המסכות הזה. או שרוצים לפנות  

 5 את הישיבה או שלא רוצים לפנות את הישיבה.

 6 זה לא קשור, זה לא פייר. זה לא פייר. מר אבי גרובר:

 7 רגע, רגע, רגע. :מר גיא קלנר

 8 זה לא פייר. זה לא פייר מה שאתה עושה. מר אבי גרובר:

 9 )מדברים ביחד(

 10אני מסיים. עידן ידידי, אני מסיים. אני חושב שאי אפשר יותר ללכת  מר גיא קלנר:

 11 סחור סחור סביב הסוגיה הזאת. אין בעיה לעוד שבוע לבוא,

 12 אוקי. מר אבי גרובר:

 13חוות דעת, זה בעיניי הסעיף האחרון. אני מדבר על לשבת פה אחרי  מר גיא קלנר:

 14 העיקרון. אם,

 15 גיא, יש לכם ספק שיש לכם רוב להעביר את הקריטריונים?  מר אבי גרובר:

 16 לא, אני לא מדבר על, מר גיא קלנר:

 17 )מדברים ביחד(

 18 ,18.6-יש לך רוב, אין לך חשש של רוב. עד ה מר אבי גרובר:

 19 אבי,  מר גיא קלנר:

 20 חד()מדברים בי

 21 יעקב, לא הפרעתי לך כשדיברת.  מר גיא קלנר:

 22 )מדברים ביחד(

 23כל מה שאני אומר התחושה בחדר שכל הזמן הפצצה תגיע ממקום לא  מר גיא קלנר:

 24 צפוי והתחושה הזאת היא תחושה לא נוחה. פעם זה מגיע מפה,

 25 כי אתה קורא יותר מדי פוסטים. מר יעקב קורצקי:

 26 ופעם משם.  מר גיא קלנר:

 27 כי אתה קורא יותר מדי פוסטים של אנשים שמנסים לייצר פה, אבי גרובר:מר 

 28 לא, לא, לא.  מר גיא קלנר:
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 1 איזושהי קנוניה מאחורי הקלעים.  מר אבי גרובר:

 2 לא, לא, לא. אבי,  מר גיא קלנר:

 3 פרוטוקולים של זקני ציון. די, נו. מר אבי גרובר:

 4 אבי, אבי, אבי, עידן למדן,  מר גיא קלנר:

 5 מי בועדה?  ר צחי שריב:”ד

 6 מקצועית.  מר אבי גרובר:

 7 הוא אמר. דברת וייזר:’ גב

 8 יש לך, ועדה מקצועית.  מר אבי גרובר:

 9 מי? מי?  ר צחי שריב:”ד

 10 הוא אמר מנכ"ל, מנהל נכסים, יועץ משפטי ומהנדס.  דברת וייזר:’ גב

 11 )מדברים ביחד(

 12 ים. תנו לגיא לסיים אבל. תנו לגיא לסי מר יעקב קורצקי:

 13 מנכ"ל, גזבר, יועץ משפטי ומנהל נכסים.  דברת וייזר:’ גב

 14 )מדברים ביחד(

 15 אין מנכ"לית.  דברת וייזר:’ גב

 16אבל בשביל זה גידי קיבל, הסמכתי אותו להיות יו"ר הועדה, עוד לפני  מר אבי גרובר:

 17 שידענו, בלי קשר לדבר הזה.

 18לא היה שיש פה רוב להעביר אני מבקש להגיד משפט סיום. לא, הרעיון  מר גיא קלנר:

 19את זה היום, הרעיון היה שכולם מבינים לאיזה עסק אנחנו נכנסים, איזה 

 20תהליכים אנחנו מנהלים ביחד גם על אף חילוקי הדעות בינינו בנושאים 

 21מסוימים. קיבלנו החלטה, בואו נעמוד מאחוריה. הוקמה ועדה, ניתן 

 22מסקנות, פתאום יש המנדט, היה לה כיוון, הביאה מסקנות, מגיעות ה

 23 הפתעות חדשות.

 24 לא פתאום.  מר אבי גרובר:

 25 פתאום. פתאום. מר גיא קלנר:

 26 אבל אם אני חושב,  מר אבי גרובר:

 27 )מדברים ביחד(

 28אני ניסיתי להגיד להם הערות והם לא היו מוכנים, אני אומר לך אמיתי,  מר אבי גרובר:
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 1משהו אתם היה פה סוג של התבצרות מסוימת בעמדה פה. אני אומר 

 2 רוצים,

 3 אתה באת לוועדה, מר גיא קלנר:

 4 אתם רוצים להצביע? אתם רוצים להצביע? מר אבי גרובר:

 5 לא, אני לא רוצה להצביע. אני רוצה, מר גיא קלנר:

 6אני אומר לך שלדעתי יש פה, עוד לא הושלם כל התהליך., בסדר? עכשיו  מר אבי גרובר:

 7 אני באמת,

 8 את מכתב הקריטריונים הבנת את זה? זה רק כשקיבלת  מר גיא קלנר:

 9 עוד פעם אני לא יכול, אם היה,  מר אבי גרובר:

 10 הוא לא ישב בוועדה. ר צחי שריב:”ד

 11אנשים שאמרו לי אבי  3, 2אנשים, ישבתי עם אותם  3, 2כשהתייעצתי עם  מר אבי גרובר:

 12תקשיב, אנחנו, הם הסתכלו על זה והם היו מאוד לא נוחים עם הנוסחים 

 13 ,יכול להיותסדר? עכשיו שם, ב

 14אתה יכול לתת רמז מה לא בסדר בנוסחים? שאנשים רציניים הסתכלו  ר צחי שריב:”ד

 15 עלי ואמרו, אפשר לעבור אחד אחד מה, 

 16 מה הבעיה? דברת וייזר:’ גב

 17בוא נעבור סעיף סעיף, נראה מה לא טוב. הכי פרוה בעולם, כל בית כנסת  ר צחי שריב:”ד

 18 בעיר עומד בהם.

 19 שזה רק לבית כנסת אחד וכל הדברים האלה וקצת עם השעות, י גרובר:מר אב

 20 זה לא לבית כנסת אחד. ד עידן למדן:”עו

 21אתם אמרתם מקודם שרק ספציפית לבית כנסת אחד. תחליטו מה אתם  מר יעקב קורצקי:

 22רוצים, ריבונו של עולם. גיא, אתה קולט עם יש לך עסק? הבנת? תסתכל 

 23 טריונים הם רק לבית כנסת אחד. מקודם מה הם אמרו? הקרי

 24 אני דיברתי, אני היה לי חשוב כרגע,  מר אבי גרובר:

 25 הם אומרים עכשיו לא לבית כנסת אחד. תחליטו. מר יעקב קורצקי:

 26אני היה לי חשוב כרגע לדבר עם אנשים יותר בצד של הדת, אוקי? שאלתי  מר אבי גרובר:

 27 אותם. 

 28 )מדברים ביחד(
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 1ד לא ישבתי עם עו"ד, בסדר? אני כרגע ישבתי עם שני רבנים מאוד אבל עו מר אבי גרובר:

 2מאוד רציניים. בסדר? עוד לא ישבתי עם עו"ד. אני בעיקר מציק לי, 

 3אמרתי את זה, אני בעיקר מציק לי דבר אחד, מציק לי השאלה האם 

 4בבתי כנסת הקיימים וגם זה סוג של בית כנסת קיים, הטענה שלנו שזה 

 5 וזה חוזר להיות בית כנסת, היה שם בית כנסת 

 6 הטענה שלנו שלא היה שם בית כנסת. אם היה שם בית כנסת,  מר גיא קלנר:

 7 לא, היה, היה שם. היה זה לא אתמול. מר אבי גרובר:

 8 שנה.  15לפני  מר גיא קלנר:

 9 היה בית כנסת. מר אבי גרובר:

 10 אוקי. מר גיא קלנר:

 11 גם היום יש שמה בית כנסת. מר יעקב קורצקי:

 12צריך להיות בית כנסת. אני חתום על מכתב שאומר, אני חתום, אני  ר אבי גרובר:מ

 13חתמתי עם היד הזאת על מסמך שאומר ששמה מתקיימת ישיבה וזה 

 14צריך להיות בית כנסת, אני חתום, ואני אומר לישיבה תצאי כי אנחנו 

 15 רוצים לקחת את זה לבית כנסת. אני חתום.

 16רים מאוד ברורים, קיבלתי אפילו אני בבית משפט עמדתי אמרתי דב 

 17מחמאות על הדברים שאמרתי שמה, אני עובד בעניין הזה ואני ממשיך 

 18לעמוד מאחורי העניין הזה ואני אומר עוד פעם מה שאותי הכי מדאיג, 

 19ועל זה אני קופץ פה, סליחה שאני לפעמים זה, שמחר בית כנסת כמו 

 20 תי היום.גאולת ישראל הם יהיו בחוץ על סמך מה שאני אישר

 21 למה?  נטע זיו:’ פרופ

 22 אני מודאג. לא הצלחתם להרגיע אותי,  מר אבי גרובר:

 23 )מדברים ביחד(

 24 אל תיעלבי, לא הצלחת להרגיע אותי. אם אני הולך,  מר אבי גרובר:

 25 )מדברים ביחד(

 26 אז שבוע הבא אתה מצביע.  מר אבי גרובר:

 27 לא רוצה שבוע הבא. מר גיא קלנר:

 28 אז אוקי. אז תצביעו. למה?  מר אבי גרובר:
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 1 למה אתה לא מצביע, רוני? תצביע. יש לכם רוב.  מר יעקב קורצקי:

 2אז אין פה איזשהו, אתה לוקח את זה לזה, שלא הושלם כל המעגל.  מר אבי גרובר:

 3 המעגל הזה יכול להיות מושלם מהר מאוד ואז מצביעים אחת ולתמיד.

 4 ו עד שבוע הבא?איך מושלם המעגל? מה קורה מעכשי מר גיא קלנר:

 5אומר מיכה, הועדה, סליחה, לא מיכה. יושבת הועדה מסתכלת, נותנת  מר אבי גרובר:

 6 את הנייר שלה,

 7 את האישור לקריטריונים. מר גיא קלנר:

 8יהיה פרוטוקול שלהם אומר קראנו, זה, אין לנו הערות. אחד. יהיה לך  מר אבי גרובר:

 9, 2ם, כן, אני הולך לאיזה פה את המסמך, הוא יהיה בפנינו והכול. שתיי

 10שמות, ובוא, לא צריך להמציא את הגלגל, יש אנשים שמתעסקים עם  3

 11הקצאות מול משרד הפנים וזה, יש כמה משרדים ויש לנו גם בוועדה, 

 12ברשימה של היועצים המשפטיים יש שמה רשימה של חברות, יש לנו עו"ד 

 13 שלקחנו לעניין הזה, בואו נשב איתו. 

 14עורכי דין, אני יושב איתם, עובר איתם על הדבר הזה,  3, 2נשב עם איזה  

 15שואל אותם את השאלה הזאת. אם יש לרבנים או משהו עם כמה דמויות 

 16 שזה ואפשר תוך שבוע להשלים את כל הסיפור הזה ולחזור לפה להצביע.

 17ואם זה עובר את ועדת הקריטריונים ועורכי הדין ו/או הרבנים חולקים  מר גיא קלנר:

 18 ריטריונים מה אז קורה שבוע הבא?על הק

 19 אנחנו צריכים להחליט כן או לא. מר אבי גרובר:

 20 יש לכם רוב. מר יעקב קורצקי:

 21 אנחנו צריכים להחליט כן או לא. מר אבי גרובר:

 22 יש לכם רוב.  מר יעקב קורצקי:

 23 יש לנו רוב. יש לכם רוב. יש לנו רוב.  מר אבי גרובר:

 24 מה הפחד? מר יעקב קורצקי:

 25 אין פחד מכלום, רק צריך שנהיה כולנו, יא קלנר:מר ג

 26רק התהליך שיהיה חוקי, שיהיה מקובל על מישהו שהוא, אתם מזלזלים  מר יעקב קורצקי:

 27 בו, אבל הוא היועץ המשפטי של העירייה. 

 28 לא מזלזלים בכלום. מר גיא קלנר:
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 1 את זה חוקי.  מקודם זלזלתם בו. מקודם הוא אמר לכם לא חוקי, עשיתם מר יעקב קורצקי:

 2 יעקב, לא מזלזלים,  מר גיא קלנר:

 3 )מדברים ביחד(

 4 אבל זה לא רלוונטי..אמרנו לו שהוא צודק,  מר גיא קלנר:

 5 )מדברים ביחד(

 6 אבל שמים עליך פס, אנחנו מעבירים.  מר יעקב קורצקי:

 7 )מדברים ביחד(

 8 רוני עכשיו מדבר. בבקשה רוני.  מר אבי גרובר:

 9ימים זה  10לחודש, עוד  8-לך לשיטתו של גיא עכשיו. אנחנו כבר באני א  מר רוני בלקין:

 10שיצא .. שבוא הוא מראה את כל התהליך  . אני מבקש מראש העיר18-ה

 , 11 

 12 )מדברים ביחד(

 13איך הוא מתכנס בעשרת הימים הקרובים כך שאנחנו מצליחים לגמור את   מר רוני בלקין:

 14שאנחנו ב)לא ברור( של שאני טועה,  יכול להיותהתהליך. התחושה שלי, 

 15שיהיה לו קל וזה ,משחקים לרוחב הזמן , אנחנו משחקים  יעקב קורצקי 

 16לטעמי, ככה אני מבין את זה, יכול לרוחב הזמן. ואמרתי לו את זה בעבר. ו

 17להיות שאני טועה. הפתרון לא יהיה מושלם לעולם, יהיו כאלה שלא 

 18ממשיכים איתם גם  מרוצים. אנחנו עם החיבוטי בטן שלך נגיע אם היינו

 19 רחוק מאוד.

 20עכשיו בוא ניגש רגע לעניין הזה. אף אחד לא רוצה שלא יהיה שם בית  

 21כנסת. נקודת המוצא הייתה איך אנחנו כן מכשירים בית כנסת שכונתי 

 22 שמה, אבל בית כנסת שכונתי, לא משהו אחר. זאת נקודת המוצא הייתה. 

 23ב על שצ"פ, גם יש שמה עכשיו יש שם בעיה. יש שם בעיה שהוא גם יוש 

 24בניה לא חוקית וגם יש שימוש לא מורשה בנכס הזה. שלוש בעיות 

 25שיושבות על הדבר הזה. שלמה הלוי בן אדם ראוי, בן אדם שהשקיע את 

 26שנה, הכול טוב. רק שיש שמה שלוש בעיות בתוך כל התהליך  40נשמתו 

 27ניה הזה שהוא שם את כל נפשו בו, שהוא נמצא בתוך שצ"פ, שיש שם ב

 28לא חוקית ושיש שימוש לא מורשה. עכשיו אנחנו צריכים גם להבהיר 
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 1בושה )לא ברור( אתה לא נתת  לעצמנו כשהעירייה נותנת הקצאה זה לא

 2-אגב גם כשאתה חוכר קרקע ממינהל מקרקעי ישראל זה או למתנה לעד 

 3)לא , זה לא לעד. כך שהזכויות זה לא איזה זכות מוקנית 99-שנה או ל 49

 4אי אפשר להוציא אותו משמה כי פעם מישהו נתן. אנחנו בגלל  ברור(

 5שרצינו בתוך הבעיה הרב שכבתית הזאת שקיימת שיינתן לזה פתרון אז 

 6נמצאה הגדרה לתת הרשאה כדי לאפשר בתוך הבעיות האלה לדבר הזה 

 7 לפעול. לא כדי לא לאפשר אלא כדי לאפשר. 

 8הזה דיברנו על עכשיו כן בתהליך, אגב כשאנחנו עבדנו על הדבר  

 9קריטריונים שיהיו קריטריונים גנריים כדי לראות שהדבר הזה לא 

 10יתעסק רק בבר יוחאי, אלא גם שיוכל גם להסתכל לעתיד לבוא לאור מה 

 11 שמופיע גם בחוזר המנכ"ל, לכסות הכול.

 12עכשיו הקריטריונים הגנריים האלה באופן מדורג כי אנחנו שם לא לעד,  

 13תן את ההקצאה לחמש שנים, לעשר שנים. אתה נותן הקצאה, אתה תי

 14 אם הכול כשורה והכול פועל כשורה כנראה זה גם יתחדש אוטומטית.

 15 אז כנראה זה גם לגאולת ישראל מה שאתה אומר. מר יעקב קורצקי:

 16 כנראה זה יתחדש אוטומטית.  מר רוני בלקין:

 17 מה שאתה טוען גם גאולת ישראל. מר יעקב קורצקי:

 18 הכול פועל כשורה, אם  מר רוני בלקין:

 19 .יכול להיות  נטע זיו:’ פרופ

 20 , שמעת אבי?יכול להיות מר יעקב קורצקי:

 21 אבל מה הבעיה לעשות את זה כשאנחנו יודעים ולא יכול להיות? מר אבי גרובר:

 22 אם הכול פועל כשורה אז אוטומטית גם יוארך, מר רוני בלקין:

 23 )מדברים ביחד(

 24 ומע אותו.רגע עידן, אני לא ש מר אבי גרובר:

 25 )מדברים ביחד(

 26היא תעלה למועצת העיר אבל תוארך ההקצאה כי לא נמצא שיש שם   מר רוני בלקין:

 27בעיה. אנחנו לא רוצים, הרי אנחנו לא נגד הקהילה שלנו, אנחנו בעד 

 28הקהילה שלנו, אם עוד לא הבנת, למרות כל מה שאמרת עלי קודם 
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 1בסדר, כי אני לא אתן  ולמרות שאבי יבקש שמחר יעשו עלי לופים, הכול

 2 שידחפו לי מילים לפה,

 3 לא יעשו עליך, זה בסדר, אתה קדוש. מר אבי גרובר:

 4שיעשו, הכול בסדר. אני לא פוחד מכלום, שיעשו מה שרוצים, אבל שלא   מר רוני בלקין:

 5יכניסו לי מילים לפה. אני לא נגד הדתיים ואני לא אמרתי שאני ארסק 

 6 ר את,את הדתיים אף פעם. יש להסדי

 7 לא, בבחירות הלכת על אג'נדה שכאילו נגד הישיבה.  מר יעקב קורצקי:

 8 תן לו לדבר.  מר אבי גרובר:

 9שתהיה הסדרה. ולכן הלכנו בניסיון לתת בכלל כותרת גנרית שאמרה בית   מר רוני בלקין:

 10כנסת שכונתי. אגב יש הבדל בין בית כנסת ראשי, אפרופו סוכת שאול, 

 11בל הכיוון לעשות הסדרה שכן תיישר את העסק לבית כנסת שכונתי, א

 12 הזה. עכשיו אם אנחנו רוצים לא לשחק כמוך, אין בעיה. 

 13 )מדברים ביחד(

 14אלפים שקל?  10רוני, אתה עושה הרשאה לבית כנסת הספציפי הזה כמה,  מר יעקב קורצקי:

 15כי הוא  15אלפים או  10מה, גם בגאולת ישראל? תצטרך להגיד להם גם 

 16 אתה עדיין בעד הרשאה?יותר גדול. 

 17 רוני, אני התלבטתי בהמשך לדיון בוועדה המקומית, מר אבי גרובר:

 18 לכל בתי הכנסת ברמת השרון תיתן להם כסף? מר יעקב קורצקי:

 19 בהמשך לדיון שהיה בוועדה המקומית, מר אבי גרובר:

 20 זה מה שאתם רוצים? מר יעקב קורצקי:

 21 אפשר? אני יכול, מר אבי גרובר:

 22הרשאה זה אומר שהם יצטרכו לשלם שכירות. בהרשאה מה תגיד להם,  ורצקי:מר יעקב ק

 23 תפטור אותם? 

 24 )מדברים ביחד(

 25 אם אני אשאל את עידן הוא יגיד הוא רוצה שמה מגרש פינג פונג. מר יעקב קורצקי:

 26 הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, בסוף זה עולה,  מר רוני בלקין:

 27 אני בעד.  מר יעקב קורצקי:

 28 ים ביחד()מדבר
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 1 רוני, רוני,  מר אבי גרובר:

 2 אם אתה לא תצביע היום זה מה שיקרה.  ד עידן למדן:”עו

 3אני יכול לתת לך הבטחה אחת שזה יישאר לעד בית כנסת. את זה אתה  מר יעקב קורצקי:

 4 יכול לקחת ממני באלף אחוז. 

 5 גם אנחנו,  נטע זיו:’ פרופ

 6 ונג. לא, הוא רוצה מגרש פינג פ מר יעקב קורצקי:

 7 )מדברים ביחד(

 8 אולי גם אתה תכניס שמה ישיבה. אולי גם אתה רוצה להכניס שם ישיבה.  ד עידן למדן:”עו

 9 הלוואי שיהיה לי זכות יום אחד להקים ישיבה.  מר יעקב קורצקי:

 10 )מדברים ביחד(

 11המחשבה, אני דיברתי עם עירית, אני לא יודע, דיברתי עם עירית מהנדסת  מר אבי גרובר:

 12שאנחנו בהמשך לדיון שהיה על המרפסות והייתם אמורים לדון על,  העיר

 13לעשות ישיבה נוספת של הועדה המקומית כדי לדון  16-אני רשמתי ב

 14 בדברים האלה. 

 15 איזה דברים?  מר רוני בלקין:

 16על המרפסות ועל התמ"א. עכשיו אם אנחנו מתכנסים אז אפשר לשים  מר אבי גרובר:

 17עה שבע את הועדה המקומית ככל בשעה שש את הנושא הזה ובש

 18אני מכנס שוב פעם את המועצה. אלא  16-שנצטרך. אז אני מבטיח לך שב

 19 אם כן אתם עומדים על הצבעה היום ונצביע. 

 20 )מדברים ביחד(

 21אז אנחנו ננסה לעשות אותו הכי מהר. תקשיב, מבחינתי זה יותר טוב  מר אבי גרובר:

 22 מלהצביע עכשיו, 

 23 )מדברים ביחד(

 24 אבל זה, רוצים? סבבה. אם לא, מי בעד, מי נגד, שלום, הולכים הביתה.  גרובר:מר אבי 

 25קודם כל זה באמת הנושא הכי חשוב לדעתי שהמועצה הזאת צריכה   מר ירון גדות:

 26להתעסק בו ולהחליט בו ולהתקדם איתו. כל הנושא והוא מדבר ספציפית 

 27פחות מעניינים. על בית כנסת בר יוחאי ועל הישיבה ולא על שאר הדברים, 

 28את הישיבה הזאת צריך לפנות מרמת השרון, לא משנה איך, בגלל שהיא 
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 1אבן שואבת להגעה של אוכלוסיה לא מפה לפה בשביל לשנות את צביון 

 2 העיר. זאת הנקודה. 

 3לא צריך לסובב את זה ולא צריך לעשות בשביל זה מבחינתי דיון על כל  

 4סיבה להוציא את הישיבה בתי הכנסת בעיר וזה גם פחות חשוב לי שה

 5בגלל שהם פלשו בצורה לא חוקית, גם אם היו שוכרים לדעתי יש פה בעיה 

 6שהם יכולים לשכור בהמשך מקום בשביל לעשות שם את הישיבה, עדיין 

 7צריך להוציא משמה ואתה צריך להחליט אם אתה רוצה להוציא אותה 

 8 או להשאיר אותה.

 9נה אם זאת הדרך או דרך אם אתה רוצה להוציא אותה אז זה לא מש 

 10 אם הם לא יוצאים אחרי שבית משפט פסק ואחרי 18-אחרת. מבחינתי ב

 11צריך לעשות שמה דברים שיפריעו להם. כמו  שאתה נתת להם מכתב,

 12ההצעה של נטע, כמו הצעות אחרות, העירייה צריכה בשביל להוציא 

 13אותם לעשות שמה מה שמוטל עליה, פולש בנכס שלך אתה לא מפנה? 

 14תר לך לשים בדשא שלו דברים שיפריעו למהלך החיים התקין שלו. מו

 15לעשות שמה הופעות, לעשות שמה מתנפחים בשבת, לעשות שמה את כל 

 16 הדברים שיוציאו אותם. זה הדבר שצריך לעשות. 

 17שכשיודעים שיש  יכול להיותואם זה נושא כל כך חשוב, הכי חשוב, לא  

 18מקבל את הקריטריונים יום  במועצה אני חלק ממנו 9רוב חילוני של 

 19 חמישי האחרון ולא לפני זה.

 20 )מדברים ביחד(

 21אני אומר שיש פה התנהלות של נבחרי ציבור שנבחרו בשביל מטרה   מר ירון גדות:

 22מסוימת והם בעצם תוקעים לעצמם בגלל התנהלות פרסונלית טיפשית 

 23 שאני יודע שאולי הצד הזה לא כל כך,

 24 )מדברים ביחד(

 25 לא נכון, גם האחרים לא קיבלו את זה.  :נטע זיו’ פרופ

 26מה זה אחרים לא קיבלו את זה? הם בטוח קיבלו את זה. מי שלא קיבל   מר ירון גדות:

 27 את זה אני, רוני קיבל את זה, את קיבלת את זה, עידן קיבל את זה. 

 28 )מדברים ביחד(
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 1יעה רמת אני אומר שההתנהלות הזאת היא התנהלות שערורייתית של ס  מר ירון גדות:

 2כי  9-השרון חופשית שחברה שלה עכשיו עזבה את הישיבה וביטלה את ה

 3 היא צריכה להניק. אז עושים עליה סיבוב,

 4 )מדברים ביחד(

 5אם אתם לא מצביעים היום ולא סוגרים את זה היום עובדים עליכם   מר ירון גדות:

 6 בעיניים.

 7 הנה הפוסט. מר אבי גרובר:

 8 זה מה שצריך להיות. לא, שום פוסט.  מר ירון גדות:

 9 )מדברים ביחד(

 10 מה אתה מצביע, ירון? דברת וייזר:’ גב

 11אני מבחינת הקריטריונים האלה צריכים להבטיח שהישיבה הזאת   מר ירון גדות:

 12יוצאת מכאן. אני לא יודע אם הקריטריונים האלה אחרי שמוציאים את 

 13 ,הגוף הנוכחי קהילת בראשית לא יכולה לגשת ולקבל אותו בחזרה

 14הוא עושה כותרת, הוא פוליטיקאי, הוא עושה כותרת. הוא צודק. הוא  מר אבי גרובר:

 15 עושה כותרת.

 16 או קהילת בראשית של צפון תל אביב לא יכולה לגשת,  מר ירון גדות:

 17היא לא יכולה. היא לא יכולה. תלמד את הקריטריונים, היא לא יכולה  מר יעקב קורצקי:

 18 לא יכולה. קהילת ראשית של תל אביב. היא

 19 קהילה אחרת תגיע ממקום אחר,  מר ירון גדות:

 20 לא יכולה. תקרא את הקריטריונים. מר יעקב קורצקי:

 21 למה?  מר ירון גדות:

 22 תשאל את נטע, היא תענה לך.  מר יעקב קורצקי:

 23 למה היא לא יכולה?  מר ירון גדות:

 24 היא לא יכולה. אין מבחוץ. לא נותנים מבחוץ.  מר יעקב קורצקי:

 25 איך אנחנו מבטיחים את הקריטריונים,   ר ירון גדות:מ

 26 את נותנת לקהילת בראשית מתל אביב לבוא להיכנס פה, מר יעקב קורצקי:

 27 אני נותנת עדיפות לתושבי רמת השרון.   נטע זיו:’ פרופ

 28 מה עם קהילת ראשית? ומה עם עמותת קורצקי?   מר ירון גדות:
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 1 יתמודדו.   נטע זיו:’ פרופ

 2 יתמודדו והוא יכול לקבל אותה?  דות:מר ירון ג

 3 יתמודדו.   נטע זיו:’ פרופ

 4 )מדברים ביחד(

 5 אז מה, אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מר יעקב קורצקי:

 6 יתמודדו בצורה ישרה.   נטע זיו:’ פרופ

 7 מי זה עמותת ראשית? מר אבי גרובר:

 8 יש ראשית שהייתה פה פעם. מר יעקב קורצקי:

 9 )מדברים ביחד(

 10 בואו נתקדם למשהו. עידן, יאללה סגור את הערב. א קלנר:מר גי

 11 )מדברים ביחד(

 12מדברים פה עכשיו שעה וחצי כל האנשים, רבים פה, רבים שם, אתה רוצה  מר רמי ברלב:

 13 להוציא אותם? 

 14 )מדברים ביחד(

 15לא הבנת? הוא לא רוצה שהם יגורו ברמת השרון. הוא אומר לך אני מעיף  מר רביד פלד:

 16 השרון.  אותם מרמת

 17 טרנספר. טרנספר. מר יעקב קורצקי:

 18 לא טרנספר. ישיבה,  מר ירון גדות:

 19 עם טרנספורטר. לא עם טרנספר. מר יעקב קורצקי:

 20לא צריכה להיות ברמת השרון, זה אבן שואבת להגעה של אוכלוסייה וזה   מר ירון גדות:

 21 צריך למנוע. 

 22היום לקחתי, ירון, לקחתי את הבן שלי סך הכול, אתה יודע, אני אגיד לך  מר יעקב קורצקי:

 23היום לבר אילן שיסע לצבא, חזרתי משם ראיתי בחור עומד ועם שלט 

 24מורשה. ואני רוצה לדעת הרבה שנים כמה לומדים שמה בכלל, כמה 

 25אנחנו עושים רעש, בישיבה הזאת. אני שואל את הבחור תגיד לי, אתה 

 26ת מורשה או, אומר בוא תעלה. אני אומר לו אתה לצומ  לצומת מורשה?

 27לי לא, אני לומד בישיבה במורשה. אני אומר לו תגיד לי שאלה פשוטה, 

 28. הייתי בהלם. 40הוא אומר לי   כמה אתם, כמה תלמידים בישיבה הזאת?
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 1, 40. כל רמת השרון מחכה להחלטה על 40. סך הכול 400חשבתי יש שם 

 2 אבל?אתה רוצה שנשלח אותם? לאן לשלוח אותם? לאן לשלוח אותם 

 3 )מדברים ביחד(

 4 שלא תהיה ישיבה ברמת השרון.  מר ירון גדות:

 5שלא תהיה שום ישיבה ושלא יהיה כולל ושלא תהיה תורה. אתה אמרת  מר יעקב קורצקי:

 6את זה שלא ילמדו פה. שלא ילמדו פה תורה ושלא יהיה כלום ולא צריך 

 7 דתיים פה. 

 8 תת את תושבי העיר.לא צריך ישיבה ברמת השרון, לא משר  מר ירון גדות:

 9 כן עידן.  מר אבי גרובר:

 10 ערב טוב לכולם.  ד עידן למדן:”עו

 11 )מדברים ביחד(

 12 תנו לעידן לסיים, נו. מר יעקב קורצקי:

 13תודה רבה. יש פה ועדה, אפשר לדבר? אנחנו פה בוועדה בישיבה שהגיעה  ד עידן למדן:”עו

 14ת של לקחת את מסקנות הועדה. יש החלטה, לטעמי יש החלטה מפורט

 15שכבר על פיה היינו יכולים למעשה להוציא את  19מועצת העיר מיוני 

 16, 3, 2הקול הקורא להרשאה. הוא קיים, הוא מפורט. מפורטים סעיפים 

 17, מפורטים כבר כל הסעיפים לקול קורא בהחלטת 9, 8, 7, 6, 5סליחה. 

 18 מועצה. 

 19כל דבר.  היינו היום יכולים לקבל כל הצעה לשינוי, כל חוות דעת לתיקון, 

 20בשביל זה הגענו היום לקבל את הדברים לשינוי ולתיקון. לא שמעתי 

 21הערות לגופו של עניין, שמעתי חששות. אנחנו עוסקים פה כרגע לא 

 22בהקצאה, אנחנו עוסקים פה באמת בהרשאה, אנחנו עושים פה במשהו 

 23 מאוד מאוד ספציפי עם שני פסקי דין.

 24משפט כן לקבל פשרות, לא היו גם חששות שיצאנו מאולמו של בית ה 

 25לקבל פשרות. בסופו של דבר החלטת העירייה הייתה שלא לקבל את 

 26כי אמרנו שהגיע הזמן לשים קץ לכל  הפשרה, לבקש את פסק הדין. למה?

 27המשחקים. בעקבות אותה החלטה, אדוני ראש העיר, אתה שלחת את 

 28 המכתב לפינוי.
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 1הליך המשפטי צריך במקביל למכתב לפינוי ודרישת הפינוי שפתח את ה 

 2 להתחיל הליך הקול הקורא.

 3ואלה הקריטריונים לקול הקורא ואלה הדברים שצריך להצביע עליהם.  

 4אם היינו עוברים סעיף סעיף ואני מבחינתי אשאר פה עד חמש בבוקר 

 5לעבור סעיף סעיף ולשמוע מהדרג המשפטי או מכל גורם אחר מה לא נכון 

 6 ר כזה, לא עולה ולא עלה.או מה דורש תיקון. לא עלה שום דב

 7אני מבקש להצביע על זה, זה מאוד מאוד חשוב הדבר הזה. כל האנשים  

 8האחרים אם צריך לתקן איזושהי שורה, אם צריך לשנות איזשהו משהו, 

 9 לחודש,  16-אם נצטרך תביאו לישיבה ב

 10ריך על כל ס"מ של זה אתה כאילו לחזור לדון, צריך לראות. פתאום אם צ מר אבי גרובר:

 11לתקן סעיף, אחר כך. סבבה. אין לי בעיה. תגידו אם אתם רוצים להצביע, 

 12 אם לא, נצביע. 

 13 אני רוצה להצביע.  ד עידן למדן:”עו

 14 אתה רוצה להצביע. מר אבי גרובר:

 15אני חושב שהגיע הזמן לשים קץ לסאגה הזאת. אם מישהו יהיה סבור  ד עידן למדן:”עו

 16גור, אדוני ראש העיר, אחרי שהוא שהדבר הזה לא נכון הוא יפעל. אם ס

 17 יתייעץ,

 18אחרי שעלית על העץ והודעת לכל רמת השרון שאם זה לא מאושר היום  מר אבי גרובר:

 19 אתה יוצא מהקואליציה אז בטח שצריך להצביע. 

 20 אני יודע מה הודעתי, אני יודעת מה אמרתי, ד עידן למדן:”עו

 21 הוא לא אמר שהוא יוצא מהקואליציה. מר גיא קלנר:

 22 בטח שהוא אמר. מר אבי גרובר:

 23 הוא אמר שהוא לא יהיה מחויב. מר גיא קלנר:

 24 לא יהיה מחויב. מר אבי גרובר:

 25 אם אתה מחויב, מר יעקב קורצקי:

 26 לא, אתה מחויב אחרי כל הדברים,  ד עידן למדן:”עו

 27. ברור שאני מחויב, באלף אחוז. אני מחויב לבן אדם אחד, אני הולך איתו מר יעקב קורצקי:

 28אתם רואים את זה, אני מחויב לו. אני מוכיח את זה השכם וערב, אני 
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 all the way. 1הולך, הלכתי עם בן אדם, אני הולך איתו 

 2 )מדברים ביחד(

 3אם הייתה פה איזושהי הערה שבאה ואומרת צריך לשנות את א' או את  ד עידן למדן:”עו

 4חשש שלך, ב', אני עדיין חושב שזה לא נסגר הדבר הזה. ההחלטה או ה

 5אדון אבי, לשמור איזושהי זכות ראשונים לטעמי זה פוגע בעיקרון 

 6 השוויון. זה יהיה דבר הכי לא נכון להחליט,

 7 אז מחר אתה מוציא את כל בתי הכנסת בעיר.   מר אבי גרובר:

 8 הכי לא נכון להחליט.  ד עידן למדן:”עו

 9 )מדברים ביחד(

 10 ה שהוא אומר.מוציא את כל בתי הכנסת. זה מ מר אבי גרובר:

 11 זה לא מה שאמרתי.  ד עידן למדן:”עו

 12 אז אני רוצה,  מר אבי גרובר:

 13 )מדברים ביחד(

 14 זה מה שמפחיד אותי. דני, זה מה שמפחיד אותי.  מר אבי גרובר:

 15 )מדברים ביחד(

 16אל תכניס לי מילים לפה כשם שלא זה, כל ההליך פה וכל הבקשה פה  ד עידן למדן:”עו

 17 ה הזאת וכל הדחיה מהפעם הקודמת,לקריטריונים וכל הועד

 18 לא חוקי. מר יעקב קורצקי:

 19 יעקב, אתה ביקשת.  ד עידן למדן:”עו

 20 לא חוקי. מר יעקב קורצקי:

 21 יעקב, ד עידן למדן:”עו

 22 עידן, שלחתי והתרעתי לא חוקי. מר יעקב קורצקי:

 23 )מדברים ביחד(

 24 מצביעים או לא?  מר אבי גרובר:

 25ולהצביע עליו  10הקודמת ללכת ולבטל את סעיף  אתה ביקשת בפעם ד עידן למדן:”עו

 26 ולקיים את הועדה. אתם ביקשתם את הדבר הזה,

 27 מה פתאום. מר יעקב קורצקי:

 28 חוזרים לפה. אם אתם רוצים להצביע, נצביע.  16-אני הצעתי שב מר אבי גרובר:
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 1 אני מבקש להצביע. ד עידן למדן:”עו

 2 אם אתם זה,  מר אבי גרובר:

 3 תביא תיקון. 16-ואם מישהו ירצה לתקן ב ד עידן למדן:”עו

 4 אתם רוצים שתי דקות להתייעץ ולחזור?  מר אבי גרובר:

 5 )מדברים ביחד(

 6 איך זה מונע את הכניסה של,  מר ירון גדות:

 7 אתה עושה הליך, יש פה ועדה שקבעה,  ד עידן למדן:”עו

 8 כניסה של מי? מר אבי גרובר:

 9 שבי המקום רוצים לגשת, מחר קהילת ראשית שהם תו  מר ירון גדות:

 10יש להם זכות. אתה צודק, יש להם זכות גם כן לגשת למכרז. יש להם את  מר יעקב קורצקי:

 11 הזכות, ירון, יש להם את הזכות המלאה. 

 12 לא, אני לא חושב.   מר ירון גדות:

 13 הם יכולים לגשת. מר אבי גרובר:

 14 לא רק על זה הם יכולים לגשת,  מר ירון גדות:

 15 לגשת בטוח שהם יכולים. ר:מר אבי גרוב

 16 ירון, כולנו יכולים לגשת עכשיו. מר יעקב קורצקי:

 17אז אתה רוצה לעשות קריטריונים שאומרים עמותת ראשית אסור לה  מר אבי גרובר:

 18 לגשת? 

 19 לא, אני שואל אותך,  מר ירון גדות:

 20 אבל אני שואל אותך בחזרה. מר אבי גרובר:

 21 ק. הם יכולים לגשת גם עכשיו.אתה צודק. אתה צוד מר יעקב קורצקי:

 22אתה רוצה קריטריון שיהיה כתוב עמותת ראשית לא יכולה לגשת? אני  מר אבי גרובר:

 23 שואל שאלה.

 24אני אמרתי לך מה צריך לעשות, צריך לעשות שמה חגיגות ולהוציא אותם   מר ירון גדות:

 25 בצורה כזאת. זאת הדעה שלי. 

 26 מה לעשות? מר אבי גרובר:

 27זאת הדעה שלי. להפריע להם שמה בחיים, אבל לא משנה. אני שואל איך   מר ירון גדות:

 28 הדבר הזה עוצר אותם? 
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 1אין, אי אפשר. אתה נותן קריטריונים שהם שוויוניים וכל העמותות יוכלו  מר יעקב קורצקי:

 2 לגשת. 

 3 אז הם יכולים,  מר ירון גדות:

 4 ברור. ברור.  מר יעקב קורצקי:

 5 )מדברים ביחד(

 6 חבר'ה שנייה. בסוף כל הקצאה מאושרת במועצה. זה חוזר לפה. ר:מר אבי גרוב

 7 אבל אם הם יגישו בקשה,  מר ירון גדות:

 8 זה חוזר לפה. מר אבי גרובר:

 9 ברור. ברור שאתה חייב לתת להם שוויוניות. מר יעקב קורצקי:

 10בסוף הליך הקצאה, אחרי שיש קול קורא ויש זה ויש המלצה על גוף  מר אבי גרובר:

 11, המועצה מאשרת את ההקצאה. בסוף זה חוזר לפה. בסוף אתה מסוים

 12מגיע עם שם, אתה מאשר את ההתקשרות עם אותו גורם בהסכם ואז אם 

 13 יש רוב יש רוב. אם אין, אין. 

 14אבל אז הם ילכו לבית משפט, אתה חייב שוויוניות, אבי. תספר לו את כל  מר יעקב קורצקי:

 15וני הם ילכו לבית משפט העמותה הסיפור. אתה תהיה מוכן לפי חוק שווי

 16הזאת, זכינו, אנחנו הכי ראויים והכי מתאימים ועפ"י חוק אתה חייב 

 17 לתת להם. לא רק שם, אתה תצטרך לתת להם בכל בית כנסת שהם יגשו. 

 18השאלה אם הם מקיימים את הקריטריונים. בקריטריונים הם יכולים   מר ירון גדות:

 19 להיכנס,

 20 רור. תקרא את הקריטריונים, מה יש לך? ברור. ב מר יעקב קורצקי:

 21 )מדברים ביחד(

 22הנה ראש העיר בלקין מתייעץ עם צחי שהוא הלך איתו הגנרלים, הנה,  מר יעקב קורצקי:

 23רוני תצדיע להם. רוני, כל הכבוד. הנה תראה קואליציה. כפיים. הנה 

 24תצלמו את זה רוני בלקין שהלך נגד ראש העיר עם צחי שריב שתמך בו 

 25שתמכו בו, כפיים. זה בושה מה שאתם עושים, זה לינץ'. זה בושה.  וכולם

 26מיכאל אני יודע את האינטרס שלו, אני שותק, יש לי אהבת חינם אליו, 

 27שיעשה מה הוא רוצה. אני יודע את האינטרס שלו למה הוא רוצה לתמוך 

 28 בצחי והכול בסדר. הכול בסדר. 
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 1 יעקב תירגע.  מר אבי גרובר:

 2תסתכל, ככה זה נראה. זה בושה. הבנת? הנה זה יסביר לך, תמונה אחת  מר יעקב קורצקי:

 3שווה מיליונים. זה בושה. תסתכלי מי מנהל אותם רוני בלקין נגד ראש 

 4  העיר. הנה ראש העיר. רוני, מה החלטת?

 5 יעקב, די נו.  מר גיא קלנר:

 6 מה לא? יותר מזה שפה?   רוני, מה החלטת? מר יעקב קורצקי:

 7 מה אתה רוצה? כבר רוצים להגיע להבנה, גם זה לא טוב? :מר גיא קלנר

 8 )מדברים ביחד(

 9שיחקת אותה. שיחקת אותה, רוני, כל הכבוד. וואלה תאמין לי, שיחקת  מר יעקב קורצקי:

 10 אותה היום. היום, כל הכבוד.

 11 )מדברים ביחד(

 12 מישהו מוכן כבר להגיד מה נסגר? מה נסגר? מר אבי גרובר:

 13 לחודש נביא כבר, 19-יועץ המשפטי יעמוד היום ויכול להגיד שבשה ד עידן למדן:”עו

 14 . 16 מר אבי גרובר:

 15אני לא אומר שום דבר. יש ועדה, היא תעשה את עבודתה. אני לא יו"ר  ד מיכה בלום:”עו

 16 הועדה.

 17 לא, הם רוצים כבר שתחליט מה שהם החליטו. מר יעקב קורצקי:

 18 )מדברים ביחד(

 19ת מה הוא ביקש אדון למדן, הוא ביקש שתחליט את מה אתה לא הבנ מר יעקב קורצקי:

 20 שהם החליטו. אתה יכול להגיד את זה.

 21 )מדברים ביחד(

 22טוב יאללה, מעבירים בהמשך לדעת היועץ המשפטי לוועדת הקצאות?  דברת וייזר:’ גב

 23שתהיה   ממנים מישהו במקום שירלי כמנכ"לית עד שהיא תבריא?

 24 בריאה.

 25 )מדברים ביחד(

 26 עושים עליכם סיבוב.  ת:מר ירון גדו

 27 מועצת העיר צריכה לאשר. מועצת העיר חייבת לאשר.  דברת וייזר:’ גב

 28 )מדברים ביחד(



 04-8666313חברת איגמי, 

 7.6.2020ישיבת  מליאה  מן  המניין  מיום  מ 17פרטיכל מס' 

 

 181 

 1 תבדוק בקריטריונים, אתה תתרכז.  מר יעקב קורצקי:

 2תשלים חומר. לא קראת, ירון, תשלים עכשיו. אמרתי שלא הספקת לפני  מר גיא קלנר:

 3 הישיבה. 

 4 הצבעה. תעשו  למה? מר יעקב קורצקי:

 5 )מדברים ביחד(

 6 רמי הוא סמנכ"ל אז מהבחינה הזאת,  מר אבי גרובר:

 7 רמי נבון? דובר:

 8כן. הוא בחלק מהוועדות, הוא לא ממלא מקום מנכ"ל, הוא בחלק  מר אבי גרובר:

 9 מהועדות כמו בכל,

 10 )מדברים ביחד(

 11דה. עכשיו נאשר את רמי נבון כממלא מקום של שירלי בוועדה ויש וע מר אבי גרובר:

 12 הועדה קיימת. 

 13 ומי, דובר:

 14 מיכה, עירית, עינב ורמי. מר אבי גרובר:

 15 לא אני. לא אני. מר רמי ברלב:

 16 רמי נבון. מר אבי גרובר:

 17 אני לא כזה נבון. מר רמי ברלב:

 18 ראש העירייה יכול להיות שם? ד עידן למדן:”עו

 19 וזר מנכ"ל. לא, זה ועדה מקצועית, עידן. בלי פוליטיקאים. זה ח מר יעקב קורצקי:

 20 )מדברים ביחד(

 21אני רוצה לדבר על עקרון. אני ביקשתי סוג של טובה ואתם הולכים  מר אבי גרובר:

 22לקראתי בטובה הזאת ולכן אני מחויב גם, אתה יודע, לעשות גם את 

 23החלק שלי. בסדר? אני אפעל בכל האמצעים שרק יש להתקדם כמה 

 24 י פשוט בעולם. . איפה שנגיע נגיע ונכריע. הכ16.6-שאפשר עד ה

 25 יש ישיבה והצבעה. 16.6-ב ד עידן למדן:”עו

 26 אם אתם רוצים אני מחר אוציא זימון, מר אבי גרובר:

 27 תוציא.  מר גיא קלנר:

 28, גם יצא זימון 16-יצא זימון ל 8.6-סבבה, יצא מחר זימון. בסדר. היום ה מר אבי גרובר:
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 1שנצליח  כנראה לוועדה המקומית, כבר תהיו מוכנים, ועד אז כל מה

 2 לעשות נעשה. איפה שנגיע נגיע. בסדר? 

 3 לא משנה לאן הגענו, הכרענו.  מר גיא קלנר:

 4איפה שנגיע נגיע, מצביעים. אבל שנייה, בואו נצביע שרמי במקום, ממלא  מר אבי גרובר:

 5שנים סמנכ"ל תפעול  4מקום של שירלי. שלא נשכח. רמי נבון עובד כבר 

 6, לא 3רז והכול. נמצא גם במקום של עיריית רמת השרון, נבחר במכ

 7 משנה. 

 8 )מדברים ביחד(

 9 תעשו מה שאתם רוצים, עושים עליכם פה,   מר ירון גדות:

 10. מה שאנחנו עושים זה נוהגים באחריות 16-בסדר, ניקח את הצ'אנס עד ה מר גיא קלנר:

 11כי אם נעשה תהליך שיש בו חורים לא עשינו כלום. אבל אם עשינו תהליך 

 12ימים, לא קרה כלום,  10, 16-עד ה 6-שלו יכול להיות מהוהדאון סייד 

 13העולם ימשיך להסתובב. אבל כל החדר כמעט מסכים על זה, כל החדר 

 14 שם ידיו על זה ואני לוקח את הצ'אנס שאנחנו הולכים בתהליך נכון. 

 15רגע, בקשה אחרונה יש לי מכיוון שהשעה כל כך מאוחרת, בבקשה מכם  מר יעקב קורצקי:

 16 חברים.  10נו פה מנין שנהיה תשלימו ל

 17רגע, שנייה. שנייה. מי בעד רמי? מי בעד רמי נבון כממלא מקום של שירלי  מר אבי גרובר:

 18 . דני לא השתתף. 4. מי נמנע? 1. מי נגד? 10בוועדת הקצאות? מי בעד? 

 19רציתי להגיד שההקשר של כל התרגיל הזה הוא לא שחשוב למישהו פה  ר צחי שריב:”ד

 20המדויק איך יופעל בית כנסת. באמת רוב האנשים פה לא  הקריטריון

 21הולכים יותר מדי לבית כנסת ואנחנו לא רוצים להכתיב לאנשים איך 

 22לנהל בית כנסת, הרעיון העיקרי הוא שבבית כנסת יהיה בית כנסת ולא 

 23תהיה ישיבה ולא יהיו דברים אחרים. מי שעמד מולנו בשנים האלה זה 

 24 ם ישיבה והייתה שם ישיבה. גוף שכל הזמן טען שאין ש

 25 )מדברים ביחד(

 26 אם נסכים על שינוי אז נביא אותו. לילה טוב. תודה רבה.  מר אבי גרובר:

 27 

 28שלא  מועצת עירישיבת להביא את הדיון בנושא הקריטריונים ל המועצה החליטה  החלטה:
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 1 . 16.6.20 מן המניין בתאריך

 2יעמוד בראש הועדה מר רמי נבון צאות. שהקריטריונים יגובשו ע"י ועדת הקהוחלט  ,כמו כן

 3 .כממלא מקום המנכ"לית

 4 

 5 סוף הישיבה

 6 

 7 קובץ החלטות

 8 

 9 

 10 הצעה לשוויון בהקצאת גנים ממלכתיים – 26.1.2020הצעה לסדר של ירון גדות מיום . 4

 11 

 12הצביעו נגד(  15המועצה דחתה ברוב קולות )חבר מועצה אחד הצביע בעד ההצעה,  החלטה:

 13 וויון בהקצאת גנים ממלכתיים.את ההצעה לסדר היום בנושא ש

 14 

 15 הצעה לסדר של צחי שריב, באצ'י אלקובי, דני לביא, ענבל דדון, עידן למדן, נטע זיו,. 5

 16 חלוקת שוברי מזון למשפחות לקראת החגים – 18.2.2020גיא קלנר, רוני בלקין 

 17נמנע( את ההצעה  1הצביעו נגד,  6הצביעו בעד,  9המועצה אישרה ברוב קולות )  החלטה:

 18 לסדר היום בנושא חלוקת שוברי מזון למשפחות לקראת החגים.

 19 

 20 הצעה לסדר של נטע זיו, באצ'י אלקובי, עידן למדן, צחי שריב, דני לביא, ענבל דדון, . 6

 21 "תעודת משפחה" עירונית לתושבי רמת – 8.3.2020רוני בלקין, גיא קלנר, ירון גדות 

 22 השרון 

 23הצביעו נגד( את ההצעה לסדר  2הצביעו בעד,  14המועצה אישרה ברוב קולות ) החלטה:

 24 ונית לתושבי רמת השרון.בנושא "תעודת משפחה" עיר

 25 

 26 הימנעות משינויים פרסונאליים בצוות הבכיר – 18.5.2020. הצעה לסדר של ירון גדות 7

 27 העירייה בתקופת הקורונה  של 

 28 
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 1הצביעו נגד( את ההצעה לסדר  -14הצביע בעד,  -1המועצה דחתה ברוב קולות ) החלטה:

 2יום בנושא: הימנעות משינויים פרסונאליים בצוות הבכיר של העירייה 

 3 בתקופת הקורונה.

 4 

 5 חשבון פיתוח פיס  –. אישור פתיחת שני חשבונות אב לפעילויות מול מפעל הפיס 8

 6 במוניציפל בנק בע"מ –וחשבון מענקי פיס 

 7 

 8 -המועצה אישרה פה אחד פתיחת שני חשבונות בנק לפעילות מול מפעל הפיס  החלטה:

 9 חשבון פיתוח פיס וחשבון מענקי פיס במוניציפל בנק בע"מ.

 10 

 11 . המשך דיון בנושא משמעויות הקורונה והסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בעיר9

 12 

 13מונה צוות סיוע לעסקים קטנים ובינוניים בעיר בעקבות השלכות הקורונה: גיא  החלטה:

 14  , צחי שריב, רביד פלד.קלנר, עידן למדן

 15 

 16 מיקום חלקת קבורה אזרחית –. שיפוץ בית העלמין 11

 17 

 18  ".3המועצה החליטה פה אחד בעד מיקום חלקת קבורה אזרחית ב"חלקה    החלטה:

 19 

 20  4-6אישור קריטריונים מוצעים להפעלת בית הכנסת בר יוחאי ברח' בית גוברין . 12

 21 רמת השרון 

 22 

 23המועצה החליטה להביא את הדיון בנושא הקריטריונים לישיבת מועצת עיר שלא   החלטה:

 24 . 16.6.20מן המניין בתאריך 

 25יעמוד בראש הועדה  כמו כן, הוחלט שהקריטריונים יגובשו ע"י ועדת הקצאות. מר רמי נבון

 26 כממלא מקום המנכ"לית.

 27 

 28 )הגברת ר.ה( במקומה של  ים. אישור דירקטורית מקרב הציבור לתאגיד המים שרונ13
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 1 רקטורית שלא אושרה די

 2 

 3המועצה אישרה פה אחד מינוי דירקטורית מקרב הציבור לתאגיד המים שרונים  החלטה:

 4 )הגב' ר.ה(.

 5 

 6 בפרוטוקול ועדת  1וסעיף  18.12.19בפרוטוקול ועדת שמות מיום  1+3. אישור סעיפים 14

 7  4.3.2020שמות מיום 

 8 

 9 3-1הצביע נגד( את סעיפים  1הצביעו בעד,  15המועצה אישרה ברוב קולות  ) החלטה:

 10השמות  בפרוטוקול ועדת 1וסעיף  18.12.19בפרוטוקול ועדת השמות מיום 

 11 .4.3.20מיום 

 12 

 13 . שינוי מורשי חתימה במוס"ח 15

 14 

 15 המועצה אישרה פה אחד שינוי מורשי חתימה במוס"ח.   החלטה:

 16 

 17 
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