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 3   תשפ"א ' כסלוכ , 6.12.20ראשון,  ביום אשר התקיימה                       

 4 

 5  :משתתפים

 6  ראש העיר ויושב ראש   -  עו"ד אבי גרובר 

 7 ה ייריעהמנכ"ל  -    ורץמר ערן ש

 8 ר יעה 'ר 'ס-ו חבר מועצה -  מר יעקב קורצקי  

 9 רי עה 'ר 'ס-ו חברת מועצה -    ' דברת וייזר בג

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

 11   חבר מועצה  -    ד"ר צחי שריב 

 12  חברת מועצה   -  גב' בת שבע אלקובי 

 13  חברת מועצה -    ' נטע זיופורפ

 14 חבר מועצה -    מר רביד פלד

 15 חבר מועצה -    לב   מר רמי בר

 16 בר מועצהח -   ן עו"ד עידן למד

 17 חברת מועצה   -    גב' ענבל דדון

 18 ריעה  'רל הנשמ –ועצה חבר מ -    מר עופר קליך  

 19 הצעומ רבח  -     ןיקלב ינור רמ

 20 חבר מועצה -    ותמר ירון גד

 21 

 22 צוות מקצועי

 23  היועץ המשפטי  -  עו"ד מיכה בלום 

 24 ה ייריעהמבקר  -  מר ניסים בן יקר 

 25 הייגזבר העיר -    מר גידי טביב

 26   מהנדסת העיר   -  ירית טלמור ' עאדר

 27 ש ונא יבאשמ תלהנמ  -    גב' דליה יואל 

 28 
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 1 פרטי כל

 2 

 3  18.10.20מתאריך  21אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין מס' . 1

 4 

 5 18.11.20מתאריך  22ין מס' מן המני. אישור פרוטוקול ישיבה 2

 6 

 7לפני שמתחילים רק מילה, כרגע   6.12.20,  23  מס'  נייןערב טוב, ישיבה מן המ  : מר אבי גרובר

 8, שינו קצת את הרמזור.   4.6נה היום הציון שלנו זה  ות הרמזור לקורניחבמ

ש אומרת  שלוש  זאת  שתיים,  שזה  נכון  זה  עולים.  ואנחנו  צהובים   9אנחנו 

נדבקה,המשפח  לכמשפחות ש חישוב המדד. אם  שינו    ם גאבל    ה   10את אופן 

 11זה    7-כשיו זה ארבע. ומחמש וחצי זה כתום. ומי, עוחצ  ירוק היה עד ארבע 

 12ים כל מיני אם יש הגבלות זה מתחיל בכתום, אז  ננתכאדום. אני מבין שמ

 13ובעיקר בבית. הבעיה  התושבים עוד פעם לשים לב להקפיד    אני קורא לכל

 14חושב   הו נדבק במקום העבודה ואגב כמעט, אני לאית. מישהיא בעיקר בב

 15נדבק במקום העבודה, מביא את זה הביתה,  שהו  ל מי שיש מקרה אחר, אב

 16אנחנו לא יודעים מה ההדבקות בתוך בתי ר  ספהילד ממשיך ללכת לבית ה

י כן  אנחנו  אבל  במקום  הספר  אבא  אם  אז  נדבקת.  המשפחה  שכל   17ודעים 

 18יש חולה מאומת והוא לא מקפיד על זה.  צא שם והעבודה שלו לא מקפיד, נמ

 19עובדים קשה לראות את העסקים    נחנומש אהוא מדביק את כל המשפחה ומ

פעו המון  עושים  ואנחנו  פועלים  לצאת  ת  לופה  ושיוכלו  להם,  לעזור   20כדי 

 21רקלטים ועל הכיכר פה ועל  על הפ  טובים  םירבדהחוצה, ואני שומע הרבה  

 22חנו מתכנסים ואנחנו דנים ואנחנו אנו  ט"למשב  רמי יושבים  םעאנחנו  הכול.  

 23ר להיות מסוגלים בתוך המגבלות  שיותכמה  באמת רוצים לתת לתושבים פה  

ב פעם  עוד  היה  היום  בחוץ,  בבית, ות  דיקלהיות  אצלו,  בפנימה  אחד   24וכל 

 25מקסימום ההקפדה כדי שכמה שיותר מהר    במשפחה ובסביבה שלו יעשה את

 26ל ההנחתות האלה שכל רגע יורדות  ס. עם כנחזור לירוק ובטח לא נמשיך לטפ

 27ישי, אני אישית חושב שאין שום ר שלה סגעלינו ואני מאוד מקווה שלא יהי
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 1שלנו שזה לא, שלא נגיע לשם.    את  חותטעם בזה. אבל בוא ננסה לעשות לפ

ישיבה מן המניין מס'  1אישור פרוטוקול סעיף    2, אני  21, אישור פרוטוקול 

 3  ן. מבין שלא היה הערות. נכו 

 4 הערות כלליות לפרוטוקולים. לי יש   :רון גדותי מר

 5  ים ואחד ועשרים ושתיים? שרלע  : רמר אבי גרוב

 6ם שזה בעצם אותו תיקון. מים נתתי תיקוניפע  עשרלשניהם. אני כבר איזה    :מר ירון גדות

 7במקום   'עם י  'אני יעשה'  'אני יגידכי שומעים שאומרים, 'כותבים בפרוטוקול  

 8 ופעם אחרי פעם.  בפרוטוקול. בטקסט ו ..וזה מוציא אותנבעתיד. בפועל  'א

 9  לא מה איך אנחנו.   ?מה אנשים אומרים  : י גרוברמר אב

 10 מע. באלף וזה נש אנשים אומרים  :מר ירון גדות

 11 אתה כמו בחדשות שמסדרים את הטקסטים לאנשים ששמעו טוב.   : מר אבי גרובר

 12שה רע. שאנשים אומרים טוב, והטקסט עוא אומר  לא. הוא אומר הפוך. הו  :מר גיא קלנר

  13 

 14 שבעתיד לא אומרים אני י.  ם לדבר, יודעיםאנשים פה יודעי  :מר ירון גדות

 15אחד אומר. אתה שם לב שכולם מקפידים באותיות ...  ב איך כלאתה שם ל  : מר אבי גרובר

  16 

 17 אני מניח שכולם פה לא אנאלפביתים, ויש גם    :מר ירון גדות

 18  זה ההערה שלך לפרוטוקול?   : רוברמר אבי ג

שקוראים  יש    :מר ירון גדות פייסבוק  מהפועקבוצת  היוד  את  להעיף  איך לה  בעתיד,   19ל 

ראשון. בגוף  מעתיד  לזה  משהו    קוראים  של  כזאת  פייסבוק  קבוצת   20יש 

 21 שמעצבן. 

 22   ?לשם אתה גם משתף הודעות  : מר אבי גרובר

 23 ככה. ואני כל פעם מעיר. ה נשאר שם אני גם משתף הודעות. ז  :מר ירון גדות

 24 ?ש לך הערה לפרוטוקול יותרי  : מר אבי גרובר

 25שמשכתב את    מיט  אני אומר שלא צריך להעיר עד דבר כזה כל פעם, פשו  :מר ירון גדות

 26 עם א. פועל בעתיד.  הפרוטוקול מי שם לטקסט שיבין שזה

 27  עביר את המסר.  אאני   : מר אבי גרובר

 28 וב.  גיד לו מה לכתאו אני תגיד ל :לב-מר רמי בר
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 1  וץ מזה יש הערה?  ח  : מר אבי גרובר

 2 לא.   :מר ירון גדות

 3  .  22, גם 21אז לשניהם גם   : מר אבי גרובר

 4 ן הערות. יא  :מר ירון גדות

 5אנחנו נאשר ואני אבקש שיקפידו בזה יותר לפעמים הבאות. מעכשיו והלאה    : מר אבי גרובר

 6 . לא לפעמים הבאות. מעכשיו והלאה

 7 

 8 אחד בעד אישור הפרוטוקולים כלהלן:  כל חברי המועצה הצביעו פה טה:החל

 9 18.10.2020מתאריך  21שור פרוטוקול ישיבה מן המניין מספר יא

 10 8.11.20מתאריך   22וקול ישיבה מן המניין מס' טוישור פרא

 11 

 12 עבודות רחוב החרושת – 29.11.20-שאילתא של ירון גדות  .  3

 13 

 14  ות ברחוב החרושת.  ן. עבודלתא שלך ירושאי, 3 סעיף : מר אבי גרובר

 15לפני כמעט שנתיים אישרנו בוועדת המכרזים את העבודות   א ככה.השאילת  מר ירון גדות:

בשטח לאחרונה  החרושת.  ברחוב   במצב  אך  העבודות  סיום  על   16התבשרנו 

וילדים    נראה תושבים  מסכנים  במקום  התנועה  הסדרי  בביצוע.   17כעבודות 

פתיח עם  הבמיוחד  בית  ות  עומר.  החדש  גם  ספר  זה  על  מדברים   18אנשים 

שהמצב   וגם  הם:  בפייסבוק,  והשאלות  תקין  לא  מתוכנן  1שם  עוד  מה   .19 

אישורלה טרם  במקום.  ע  תבצע  משתחילת  התבודות  לטובת רד   20חבורה 

 21. מדוע לא  2והרמפות. בינתיים, טוב יעשו את שאר הדברים.    5צ בכביש  "הנת

 22ועדת חובה  שלושה חודשים. זאתר מעל לועדת הבטיחות בדרכים כב הסנוכ

 23שה חודשים. אני גם ספציפית ביקשתי לפי החוק, צריכה להתכנס פעם בשלו

 24חת בית הספר,  פני פתיודים, ל נת הלימיא תכונס לפני פתיחת שבמיוחד שה

 25 מדוע היא לא כונסה? ובפרט בהקשר לבעיות התחבורה במקום. 

 26ום עבודות.  הכריז על סי  אחד לכי אף אחלק מהשאלה לא ברורה.   אדר' עירית טלמור: 

 27אבל אנחנו נחלק את העבודות האלה   אני לא יודעת מאיפה המונחים האלה
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יש לבית    לשתיים,  שקשורות  עצעבודות  הםהספר   1אלון,    יגאל  בוחרב  מו. 

 2המפגש יגאל אלון אלכסנדרוני,   תרדסה  לעולחנה וסע ולשביל האופניים, ו

אנ והפרויקט השני  פרויקט אחד,  סייזה  עכשיו  חנו   3מנו את תהליך...אנחנו 

 4רמזורים בין יגאל אלון    עד שיהיו  גל תנועהעמ  לכים לעשות מעגל תנועההו

 5פתיחת התנועה  נית, אבל אחרי  ת שהיא צומת זמלאלכסנדרוני, באותה צומ 

 6גם אם בעתיד    יכ  זמני  היו שם משטרה והבנו שצריך לעדכן מעגל תנועה שם,  

 7זה, אתם תראו יין הו ....אז זה לעני שתכננרמזור כפל  היצפוא  הצרנאנחנו  

 8רוצים לעשות יוטרן ובבוקר לנסוע ת אלה שבעיקר א..כיכר. הכיכר הזאת ...

 9תמרורים ועושים מה  אנחנו מתעלמים מם  א  כןולדודו דותן  מאלכסנדרוני ל

 10    שנוח, אז זה קצת בעייתי,

 11 אין להם ברירה אחרת.   מר ירון גדות:

 12אנחנו עוד פעם לא מתווכחים עם  ,  בוזע  לב א  ...לנסועם  יכולימאוד    אדר' עירית טלמור: 

 13 גע אומרים נעשה פיתרון זמני.  אף אחד, אנחנו כר

 14פנות שמאלה לדודו דותן, גם  כסנדרוני ורוצה לאלמ   עירית, ושמאלה מי שבא : מר אבי גרובר

 15 שם עובדים מלא.  

 16 כן. שם תהיה כיכר בצומת הזאת כיכר זמנית.   אדר' עירית טלמור: 

 17ת לפנות  ן ליגאל אלון כיכר, אבל באמצע גם אמורה להיות אפשרולא. בכיוו : רובראבי ג רמ

 18 שמאלה לתוך דודו דותן. ואז זה יחסוך.  

 19 נוסע לדודו דותן.  וסתובב בכיכר,  מ  ,אב  הת א  לא תהיה באמצע.א  הי אדר' עירית טלמור: 

 20 ובדת גם על פנייה שמאלה.   הילילאני יודע ש  : מר אבי גרובר

ל מור: לירית טאדר' ע זה, אתה צודק.  המשטרה כרגע  זה. הצענו את  לנו את   21א אישרה 

 22יך  המשטרה לא אישרה את הדבר הזה אבל עוד פעם מדובר בהל  אבל כרגע

 23  . עכשיו נעבור לעניין אחר. החרושת עבודותמור את גנשזמני עד 

 24 ? ואז בקבוע מה יהיה שם מר ירון גדות:

 25  רמזור.  אדר' עירית טלמור: 

 26  ויהיה גם ימינה וגם פרסה וגם?  זור?יהיה שם רמ  :ן גדותמר ירו

אין  דיב אדר' עירית טלמור:  אנחנו    ויכוחוק.  כרגע  זמני,   עושיםברמזור,  תנועה   27מעגל 

 28זה חולק במכרז לשלושה חלקים. שניים היו , לגבי החרושת. החרושת  ועכשי
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ועדיין טנטטיבי  היה  המרכזי,  החלק  שהוא  השלישי  ומיידים.   1לא   זמינים 

עכשיו  בוצ ורק  א'ע  שלב  שלו.  הביצוע  את  נקדם  עם ה  דעש  אנחנו   2מפגש 

 3למעט הרמזורים שאותם אנחנו עכשיו מחכים לאישור משרד    הרמפות בוצע.

 4זאת אומרת שהרמפות יגיעו הם יפגשו רמזור    מן.ח אצלם זולוקורה  התחב

 5  ב לש  א רקנש  המואז אנשים יפנו ימינה או שמאלה לאן שהם רוצים. החלק  

 6הנביאים לחרושת. ואת    ירה את המפגש בין דומת הנביאים, שמסצב עצוב 'ב

 7כל מיני דברים שהם ביקשו, והחלק  הכניסה לעסקים עשינו שם חניון קטן ו

 8יפנו    ו קליב ראשון זה שאבים, מרכושה מרכיה בעצם תלוי בשלהמרכזי הי

 9שלהם, כי הם יושבים היום בדרך ואי אפשר לבצע אותה. והסכם    רדגהאת  

 10  לראות. יכול ללכת  התאהתחילו כבר את העבודות.  אלקו הםעם 

 11 .  לוריואת מתכוונת איפה שהחניה מול  מר ירון גדות:

 12עשינו כי פשוט הייתה   ניון שאנחנוהחניון הזה זה ח  כן. עד שם. הקטע אדר' עירית טלמור: 

 13  ז אמרנו בואו בינתיים.  חתיכת דרך ללא שימוש. א

 14 חניה.  שם אוליאפשר לסמן   מר ירון גדות: 

 15חניה. בוא ניתן לאנשים בינתיים להחנות. זה קטע שעשינו   סימנו שם אדר' עירית טלמור: 

 16 . ךישממ אוהוא ל

 17?ה הפלאפל והצמיגיםש הריק שם באמצע, איפוון, על המגראיפה אתה מתכ  : מר אבי גרובר

  18 

 19 לא. מעבר לכביש, צד שני איפה   מר ירון גדות: 

 20  ן. מול הבניי  :מר גיא קלנר

 21 מול הבניין.   רון גדות: י מר

 22ת שלהם  הקטע של אלקו אנחנו צריכים שיפנו את הגדר. הגדר צינורו רית טלמור: אדר' עי

 23המפעל  פעילות של  היה קושי להפסיק את ה  ששייכים לפעילות של המפעל.

 24איתם הם הולכים לבצע את זה ולפנות את  יז את הצינורות, וההסכם  ולהז

יושבי הם  שעליו  השהכביש  כל  את ם  לבצע  נוכל  שאנחנו  כדי  בעצם   25נים 

האלה   העבודות  את  התחילו  הם  אז   26הם    , םתיא  םכסה  ונל  ש יוהעבודות, 

שבועו שלושה  תוך  אותם.אומרים  יסיימו  ח  ת  שתיים,  חשמל  אחד,   27ברת 

 28דה מאוד מורכבת את הקווים שלה, יש לה  צריכה להטמין בקטע הזה ועבו
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 1ן, אישרנו את התכנון ואנחנו  שו תכנו, ושנאי, עשינו אז ..הם עםידומע שבעה

 2  .  מחכים שהגדר תזוז והם יתקינו בעצם

 3 אולי תוך כדי. תוך כדי.    מר ירון גדות: 

 4  אי אפשר.  ?של אלקו רדגהל ע אדר' עירית טלמור: 

 5   לא. לפני כל. בשנה הזאת.  מר ירון גדות: 

 6יאות בשטח  זאת המצאי אפשר היה כי אלקו לא זזו. אתה לא יכול.  אדר' עירית טלמור: 

 7יד בשטח, שאתה  דות של התאגולקח לנו זמן באמת. הנושא השלישי, זה עבו

 8ח יהיה  שטכל השביוב, ושוב  ו  ם ימ  רואה אותם עכשיו מבוצעות ולעשות שם

 9תכוונים  מ  מוכן אז מכל החסמים האלה כבר טיפלנו עכשיו, במקביל. ואנחנו

 10  ג'. ר. שלב כמובן להיכנס בזמן הקרוב להשלים את אותו קטע חס

 11 ? זמנים, סדר גודל. עד מתי  מר ירון גדות: 

 12 תבנו על זה פוסט.  כ  : מר אבי גרובר

 13חודש. אבל אני מקווה. אנחנו    רתראה. אנחנו חייבים תוך שנים עש אדר' עירית טלמור: 

הצמתוא על  ישראל,  נתיבי  עם  כמובן  על מים  הרמזורים,  על   14מתים, 

הדברים    החיישנים, כל  על  התאורה,  כיעל  מאוד   האלה  דרישות  יש   15להם 

 16   יות למקום שבו הרמפות של החרושת. זהו. יפיצפס

 17מתחילים לעבוד ר  מאחורה של שלב ד'. כבאנחנו גם עובדים על התכנון שלה  : מר אבי גרובר

 18בור שטח  לרווחת הצי  יהיה  םם, שעל זה. ניקוזים שם גם יהיה שביל האופניי

 19  כמה שיותר מהר.  מקביל וירוק ללכת, לעשות הכול. עובדים על זה ב

 20 ה השנייה הייתה למה ועדת זאת הייתה השאלה הראשונה השאל  :מר ירון גדות

הבטיח  : מר אבי גרובר ועדת  התכנסה  התנועה  במהלך וועדת  פעמיים  התכנסה  בדרכים   21ת 

וה יותר  צריכה להתכנס  היא  יותר שנה הזאת,  בצורה סדירה   22היא תתכנס 

שנד  בהמשך. מועדים  נפרסם  שכל  אנחנו  תתכנס.  אג  היא  חודשים   23שלושה 

הת הלימודים,היא  שנת  תחילת  לפני  התכנסה    כנסה  היא  לשמיני   24בעשירי 

 25נועה זה לא ועדת  תהוועדה. עכשיו, הוועדה שתכלס מאשרת את הסדרי ה

 26ן ומאשרת ת כל הזמהבטיחות בדרכים. זה ועדת תנועה. ועדת תנועה מתכנס

 27בדרכים אנחנו נדאג  בטיחות מה שצריך לאשר יחד עם אנשי המקצוע. ועדת 

 28  . בשנה שתתכנס פעם בשלושה חודשים וארבע פעמים 
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 1 שם ...לא התכנסה.    :מר ירון גדות

 2  היא תתכנס נכון.    : מר אבי גרובר

כי  :ירון גדות רמ להוסיף שם  למה  לגבי באמת  הייתה   3כר בסוף, האמת ששאלת ההמשך 

 4ה היחידה אז השאלרמזור.  עירית אומרת שעושים שם כיכר ואחר כך יהיה  

יש  שנשאר חיים.  מסכן  כרגע  שם  המצב  כי  מתי.  זה  מסלולים  ה  שני   5שם 

 6 אין דבר כזה. לא יקרה דבר כזה. שכתוב על שניהם ישר וימינה. 

 7  תוקן.   : גרובר אבי מר

 8 ?מה תוקן  :מר ירון גדות

 9קודם.    סידרו את זה. הב שעשו על זה נמחק. היו צריכים לסדר את זהן.  תוק  : מר אבי גרובר

 10  תוקן. 

 11ינה וישר. ופרסה אסור לעשות שם עכשיו. אסור  אז זה רק אחד ישר ואחד ימ  :מר ירון גדות

 12 לעשות שם שמאלה לדודו דותן. 

 13  עכשיו יהיה לך כיכר, המשטרה כבר אישרה, אנחנו יוצאים לביצוע למור: אדר' עירית ט

 14 יש לוח זמנים? מתי יהיה כיכר?   :מר ירון גדות

 15 בקרוב.  טלמור:  אדר' עירית

 16 את התכנון. לא. אישרנו. אישרתי   : מר אבי גרובר

 17 אושר בוועדת ניהול.   אדר' עירית טלמור: 

 18  אושר התכנון.    : מר אבי גרובר

 19 מקווה שלא יקרה משהו.    :ן גדותמר ירו

 20 שלא יקרה משהו. בשום צומת. נקווה   : מר אבי גרובר

 21 ה. השאלה אם רק ב...כי לכאור עידן למדן:  עו"ד 

לביצ  : גרובר אבימר  רק  עכשיו  זה  את  התכנון  אישרתי  את  לבצע,  מהר  שיותר  כמה   22וע, 

 23לו משהו אישרנו, אמרתי תשימו משהו זמני, כאלה לא בדיוק פלסטיקים אפי

 24ל ננסה לדאוג  זמני. צריך להוריד שם בשני הצדדים קצת לנגוס מהאי וזה. אב

 25 ותר מהר. שזה יקרה כמה שי

 26 לסיים את זה כמה שיותר מהר.  וק. צריך . בדיוןנכ עידן למדן:  עו"ד 

 27  עוד פעם, גם לנוסח הראשון היה אישורים של הכול.    : ר אבי גרוברמ

 . 28 
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 1 מועצת נשים יישובית.  – 29.11.20 –שריב  יחצ. שאילתא 4

 2 

 3 לך. , צחי שאילתא ש4סעיף   : מר אבי גרובר

שאילתא.   ד"ר צחי שריב:  לי  למועצתהיש  נוגעת  שלי   4היישובית,  הנשים    שאילתא 

 5ראש העיר וסגניו מופיע סעיף מועצת נשים    קציביהרקע הוא שתחת סעיף ת 

 6טרנט  נעירונית הנהנה מתקציב שנתי של מאה חמישים אלף ₪, באתר האי

 7ל פי  של עיריית רמת השרון יש דף נפרד למועצת הנשים היישובית אשר ע

ה מיזמים  ומפעילה  מובילה  מגדרי.הדף  שוויון   8לכל    בוש ח  אשונ  מעודדים 

 9מצטרף לחשיבות שלו ומעודד    הדעות. הנושא הזה כמובן חשוב ביותר ורק

 10זה    ךשוויון מגדרי וקידום נשים בכל דרך אפשרית. אני רק רוצה להבין אי

 11ד. העניין הזה, אז השאלות שלי תחת כותרת מה זה הדבר הזה פירטתי עוב

להבין.  כמ לנסות  כדי  שאלות  חבר ה  לרשימת  בניגוד   12י  ראשית, 

שהדירק העירוניות  הוועדות  של  כולטוריונים  העירייה, מופיעים  באתר   13ם 

זה   לא רשומים שם.  מופיעים שם. הם  לא  היישובית  הנשים   14חברי מועצת 

ראשונ הם    השאלה  מה  מי  היישובית.  הנשים  מועצת  חברות  או   15חברי 

 16 שמותיהם וכמה יש?  

 17 . ה ברצףנעאאה סליחה. זה אלי. תסיים הכול ואז אני  זר: רת וייגב' דב

 18ותם ואיך הם מתחלפים. יש קדנציות השאלה השנייה זה מי ממנה א ד"ר צחי שריב: 

 19משפטית   לכמה זמן. נושא השלישי האם מועצת הנשים היישובית היא ישות

 20 כלשהיא. אם זאת חברה לתועלת הציבור, אם זאת עמותה, אם זה גוף שהוא 

אנ דין.  פי  על  משפטית  ישות  אםמהווה  לדעת  רוצה  גם   21הנשים    למועצת   י 

תקנון יש  כלהיישובית  פעולה  כללי  יש  מחייב  .  מסמך  שהוא  איזה   22שהן, 

 23ם  אשמגדיר את המטרות לתוך אופן הפעילות וההתנהלות, אני מנסה להבין  

גוף חיצוני לעיריית רמת השרון, כמו למשל    מועצת  24הנשים היישובית היא 

במסגהעמו מהעירייה,  תמיכה  שמקבלות  העירוניתות  התמיכה  או  רת   25ת, 

מהעירייה.ל חלק  זה  מחלקה  חילופין  או  אגף,  מעובדי  כמו  שמורכבים   .26 

 27תאגיד עירוני. האם מינוי חברים  העירייה. האם מועצת הנשים היא נחשבת 



 04-8666313י,  יגמחברת א                                                                                                                                                  

 6.12.20מישיבת  מליאה  מן  המניין  מיום    23יכל מס' פרט

 

 

11 
 

 1איך    ?זיציהחברי מועצת העיר. צריך להיות בה נציג לאופו  את הרכב  משקף

 2נשים יין כמה פעמים התכנסה מועצת המעבר לכך, מענ ?בר הזהזה עובד הד

 3יימים פרוטוקולים של  , האם קישובית בשלוש השנים האחרונות, או מתיהי

 4הישיבות שלה. אני אציין שבאתר העירייה לא מופיעים פרוטוקולים כאלה  

 5דות אחרות שכן. אני מבין שדוברת וייזר סגנית ראש העיר היא  וד לוועגבני

 6  ה, ואנימופיע באתר העירייאש מועצת הנשים היישובית, ככה גם  יושבת ר

 7ף הזה. איך ומתי ועל ידי  ת יושב הראש של הגומנסה לברר על הליך לבחיר

 8  המי נבחרה דוברת לתפקיד ואם יש איזה פרוטוקול שמתעד את זה. ובכלל מ

 9חירת יושב הראש ואם יש יושב ראש אז כפי שלמדנו לאחרונה לכל נוהל ב

 10 שבת ראש קומה של דוברת כיואז מי ממלא מ  ,אש יש גם ממלא מקוםיושב ר

 11זה הרבה שאלות ואם    ?רומתי הוא או היא נבחמועצת הנשים היישובית, ו

 12 את יכולה לענות לי לאט שאני ארשום. 

 13 בכתב?   לא קיבלת את זה גב' דברת וייזר: 

 14 לא.  ד"ר צחי שריב: 

 15צה  די שלא תכתוב. קודם כל אני רואה. אז אני יכולה להעביר לך כ גב' דברת וייזר: 

 16 להגיד. 

 17 להעביר לכולם.   : למדן עידן עו"ד 

 18בסדר. לירון גדות יש הקלטות וזה אז הוא יכול אחר כך  כן. אבל זה  גב' דברת וייזר: 

 19 לשלוח לכולם. קודם כל.  

 20של ההקלטות האלה יוצא עם א. וזה יהיה עם    בתמלולים. אבל  אל ד"ר צחי שריב: 

 21 ע. 

 22   קודם כל אני רוצה להגיד, לפתוחכן .זה בעייתי.  יזר: גב' דברת וי

 23  האופוזיציה יודעת כבר את המכתב. עידן למדן:  עו"ד 

 24ה ששאלת את  חמ שקודם כל אני רוצה להגיד שאני באמת קודם כל   גב' דברת וייזר: 

ו הזאת  לא  אהשאילתא  יודע  ני  אותי  שמכיר  מי  בציניות,  זה  את   25אומרת 

 26ניות. אז אני מתייחסת לזה  שאני מדברת בצישהאינטונציה שלי משתנה כ

וא חושבברצינות,  בעצם  ני  ששמת  חושבת  אני  כי  במקום  שהשאילתא   27ת 

 28עובדה ששאלת כזאת שאילתא פעם ראשונה דרך אגב, אני פה מכהנת כבר ה
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ה שאלו.  לא  פעם  אף  שנים,  ממציכמה  נשים  בא  מועצת  את  וממקמת   1ת 

 2א מתחדד כפל כפליים בעיתוי  יישובית במקום שראוי לה, ואני חושבת שדווק

 3בק ציע אותה, בדיוק בשבוע המאלתא, להבאמת לכתוב את השאישבחרת  

 4נשים שבאמת אני חושבת שאנחנו עשינו כאן משהו שבאמת  באלימות כלפי  

 5מה שקשור גם בציון   ית בכלצהרים ומיצב את עיריית רמת השרון ברמה האר

 6זכרם של כל הנרצחות. של היום הזה לזכרה של מאיה ווישניאק ז"ל וגם ל 

 7דמת בתקציב של מועצת נשים  רייה מקהמניעתית שבאמת העיוגם בפעילות  

האיש מעמד  האלה,  לקידום  המצוינות  השאלות  על  אפרט  אני  ותיכף   8ה, 

 9של תוכנית   וב הזהלואסביר את ההבדלים ביניהם. אני חושבת שבאמת השי

 10מנצח שאנחנו    חינוכית ביחד עם תוכנית מניעתית בתוך בתי הספר היא כלי

לא למ נוכל  לפחות להפחבאמצעותו  הגר, אבל  אני  ית את  בנשים.   11אלימות 

 12ים. אחד, ברמה המשפטית, אני לא יודעת אם  התשובה שלי לשני  אחלק את

 13י אקריא תה, אנוקיבלת את חוות הדעת של מיכה. אתה רוצה שאני אקריא א

 14וד כדי אותה. אני אתייחס קודם כל להיבטים המשפטיים שהם חשובים מא

ההתאר של  הסטאטוס  את  אלהבין  כך  אחר  הזאת  אצלוגנות  לתוך  ני   15ל 

 16ת מי בעצם מקים את זה מתוקף אבל ברמה של באמ  השאלות האחרות שלך.

מוזכרת  יישובית  נשים  מועצת  דעת  חוות  הוציא  באמת  מיכה  אז  וכו'   17  מה 

ה תש"ס  בחוק  המקומיות,  זה. 2000רשויות  את  לך  אעביר  כך  אחר  אני   ,18 

לכ מאעביר  היא  נשים  מועצת  היא  ההגדרה  גוף  ולם.  או  ועדה   19אחר  ועצה, 

 20ם הרשות המקומית  מעמד האישה בתחו  צגים את מי שפועלים לקידוםמיי

כפיפות  המקומית.  הרשות  בתחום  האישה  המעמד  לקידום  הפועלים   21או 

ודיווח,   במילאסמכות  תהיה  .  האישה  מעמד  לקידום  כיועצת  תפקידה   22וי 

אגב דרך  פזית  זאת  הרשות   היועצת  לראש  במישרין  כפופה   23  מונתה, 

 24תקיים היועצת לקידום  ,מקומית מועצת נשיםברשות ההמקומית. ב. פעלה 

 25ד האישה את הקשר בין מועצת הנשים לבין הרשות המקומית בראש  מעמ

ה עושה.  שהיא  מה  בדיוק  זה  לק יהרשות.  תפעל  ועצת  האישה  מעמד   26ידום 

מדיני להתוויית  המקומית  הרשות  ראש  עם  מעמד בתיאום  לקידום   27ות 

 28לשם כך, פעלה ברשות   משאבים  , לביצועה ולהקצאתהאישה בתחום הרשות
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 1על היועצת לקידום מעמד האישה כאמור יחד עם  מית מועצת נשים, תפהמקו

 2חלק מהעירייה,  איננו    רגוף התנדבותי אש . מועצת נשים מונה  2מועצת נשים.  

 3ך אין לו מה להוסיף  ות העירוניות או מתאגידי העירייה, מעבר לכאו מהוועד

 4כל השאלות.  בי החלק השני של  כשיו לגיין זה. עמעבר למענה שניסחת בענ 

 5ד של יו"ר מועצת נשים יישובית מזה כארבע וחצי שנים,  אני מכהנת בתפקי

מתוקף   העיר  ראש  ידי  על  לי  ניתן  מחההמינוי  הנשים.  יותי  תיק   6 ד עזיקת 

יו"ר מועצת הנשים הקודמת בתפקיד    7במשך שלוש עשרה כניסתי לתפקיד 

 8א הנה כנבחרת ציבור, היא לשלא כי  ירותי, תושבת עירשנים הייתה עדנה ח

 9למעשה היא הייתה כפופה לשירה אבין סגנית ראש  הייתה חברת מועצה.  

בתקו הנשים  מועצת  הנשים.  תיק  את  שהחזיקה  עדנפהעיר  של  במשך  ה   10ה 

 11י עדנה שלוש עשרה שנים, מנתה בסך הכול שישה עשר נשים שנבחרו על יד

 12פתוח את מועצת  חלטתי לסתי לתפקיד אני החרותי בעצמה. כאשר אני נכנ

 13תנדב ולתרום בכל צורה שהיא, לפעילות  אחת ואחת שברצונה לה  הנשים לכל

האינטר במדיה  גם  קורא,  בקול  יצאנו  התנדבותית.  וגם  נקהילתית   14טית 

נשים   למועצת  להצטרף  שרוצות  העיר  תושבות  לכל  המקומית   15בעיתונות 

 16מועצת  נשים.    ם מונה קרוב למאהות תושבות הצטרפו. כיום מועצת נשיועשר

היא   יישובית  מדובנשים  כלשהו.  תאגיד  של לא  וולונטרית  בהתארגנות   17ר 

 18תושבות שפועלות בהתנדבות, ומבוטחות בביטוח מתנדבים תחת מירי בת 

 19שצריך להיות  מחלקת מתנדבים. הלך המחשבה שהוביל אותי  מנהלת    ,לא

דעות של  ממגוון  שיבואו  והצעות  רעיונות  בר,  האוכלוסייה  שכבות   20מת  כל 

 21רמוניה של נשים  בפועל, ונוצרה הן. ההחלטה שלי הוכיחה את עצמה  השרו

 22בוגרות, צעירות, מנכ"ליות, סייעות, נשות חינוך ועוד, מה שהוביל לעשייה  

 23מועצת נשים שתחת הנהגתי  במהלך ארבע השנים החולפות.    ודית בעיר חיי

 24ובחתך    לאים שונים,וחברות בה נשים מכל השכונות בעיר, בגיהיא הטרוגנית  

 25עד לפני הקורונה, בין    . המועצה מועצת נשים התכנסהסוציו אקונומי שונה

 26  ת פעמיים לשלוש פעמים בשנה, על מנת להציע רעיונות לפעולות התנדבותיו

ול וההצעות מתנקזים  בעיר,  זאת הרעיונות  חזון המועצה. מלבד   27קבוע את 

ו הפעולובקבוצת  בין  ואקטיבית.  תוססת  בשטח,וטסאפ  שהתבצעו   28 ת 
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 1ומה כספית הן: ך ולא קיבלו לכך שום תרלות הן נשים שהתנדבו לכשהמובי

 2סיורים של העצמה בארץ שנותנים המרכזים ביקור במקום בו אישה הייתה 

יצירה, ארגון או חברה. קבוצת סריגה שכללה  י להתנעת  זגורם מרכ  3רעיון 

 4ם.  ל צעיפים וכובעישסרגו עבור תושבי עוטף עזה מאות שנשים מרחבי העיר,  

 5גדר ושוויון וקיום  ם, קיום הרצאות בנושא מגנות עבור חיילים בודדיהתאר

אתם   גם  שלנו  מהפעילות  חלק  אגב  דרך  לדירקטוריות,  קורסים   6שלושה 

 7הקמת סיירת נשים ם כנס טד וומן בשיתוף מגוונים,  תרשם, קיוהיכולים ל

 8את חזקה באופן  בעת כהונתי נוכחתי לדעת שהקבוצה הזבעת הקורונה ועוד 

 9בות ותושבים  שנותנת מענה מיידי לתוש  רגשת, עוטפת, זה קבוצהמיוחד מ

 10במצוקה. כמו נערות בסיכון, ילדים ששוהים בפנימייה בכפר הירוק, ועוד. 

 11צה נטולת ייחוס פוליטי כזה או אחר. מקומי או ארצי  יין שהקבו צמיותר ל

 12שות  היא. אני גאה בניסור לקיים שיח פוליטי בכל צורה שונאסר בתכלית הא

 13הרים את האחר. זו  יתן הינה איך להעצים ולוצה הזאת שכל תכלית עשיהקב

והיפה, של רמת השרון    14שלנו, בה  קבוצה מזוקקת של ארץ ישראל הטובה 

 15שרון. מועצת נשים זה לוא תפארתו באת הביתה רמת האת ה...במ  מרגישים

 16 ה התנעת מוטיב הערכים והנתינה בעיר. הבית, זה הבסיס, ז

פספסתי.  השאלורוב   ב: ד"ר צחי שרי אולי  שנשאר,  מה  תשובה.  קיבלתי  גוף ת   17זה 

 18 ?שמתכנס

 19 כן. אמרתי.  גב' דברת וייזר: 

 20 קרוב למאה.  ד"ר צחי שריב: 

אאל גב' דברת וייזר:  אני  אמר.  הקורונה  ומרת,  לפני  בערך,  שאנחנו  באמצע   21תי 

פעמיים   בין  כאן או באחד החללים של  התכנסנו  או  פעמים בשנה.   22לשלוש 

 23ות הזום.  ה כמובן שאנחנו לא התכנסנו. והכל נעשה באמצענו, בקורמרכזי

מהשנה   חוץ  כן.  ובעצם  האלה.  בזומים  השתתפו  המועצה  מחברות   24חלק 

המפגש שבאמת  א  האחרונה  בינואר.  האחרון  שהיה  חושבת  לפני ני   25ממש 

 26 הקורונה. 

 27 כיושב ראש הוא מראש העיר.  ינוי שלך טוב. והמ ד"ר צחי שריב: 

בהאמרת ר: גב' דברת וייז ידי  על  נשים  תיק  מחזיקת  היותי  מתוקף  ראש  תחלה.   28י 
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 1  העיר. 

 2 לא זוכר אם.  ?מינינו אותך במועצה למחזיקת תיק נשים  :מר ירון גדות

 3 זה לא חלק מהשאילתא. תבקש ממנו רשות.   וייזר:  תגב' דבר

 4 א של צחי. לא שלו.  ת. זה שאילתלא לקבל רשו  : מר אבי גרובר

בממ  המשך  שאלת ד"ר צחי שריב:  חולף  מיכשהו.  של  הדעת  מחוות  הבנתי   5ה וחי, 

 6 שקראת לו, הוא מודע לזה שזה מופיע בחוק הרשות המקומיות. 

 7 מה שרשום.  עו"ד מיכה בלום: 

 8 כן. כן.  : י שריבחד"ר צ

 9 תעבירי להם את חוות הדעת.  עו"ד מיכה בלום: 

 10ת,  היישוביהשאלה אם יכולים לקום גופים דומים למועצת הנשים   : ד"ר צחי שריב

 11  האומנים היישובית.  במתכונת דומה, סתם אני חושב נניח מועצת

 12 מועצת חכמי התורה.   : לב-מר רמי בר

 13 ם ינמוא דעו דרך אגב יש גב' דברת וייזר: 

 14 הוא לא הוא פעיל אבל הוא נפרד. אין לו.   בלא ד"ר צחי שריב: 

 15 נפרד. לא חייב להיות מועצת..הוא  גם פה גב' דברת וייזר: 

חלק   דן: עידן למ עו"ד  מועצה  כחברי  שלנו,  הראשונה  בקדנציה  שכן  ראש  מה   16מפה 

 17 העיר, אני, יעקב וגיא, לדעתי היינו גם כמה גברים שם. 

 18 קורא   נו נשמח. קול. אנחהמעול גב' דברת וייזר: 

 19 הציעו לכמה גברים וזה היה פתוח.  עידן למדן:  עו"ד 

 20 שוב. לא מציעים.   : ת וייזרגב' דבר

 21 אבל.  ע מתי זה השתנה ואיך, אני לא ראיתי את קול קורא.יודלא  דן: עידן למ עו"ד 

 22 ברים זה השתפר משמעותית הפעילות שלהם. גהשלא מגיעים  זאמ  : מר אבי גרובר

שמעני וייזר:  דברת גב' האחרונותין  מאוד   בשנים  מקום  תופסת  יותר  דווקא   23היא 

 24 אז אולי  טוב להשאיר את זה ככה. הקהילה.  משמעותי בתוך 

 25חבר שם ושותף ראשונה.  אני זוכר שלדעתי הייתי אפילו בקדנציה ה ן למדן: ידע עו"ד 

 26 עם עדנה חירותי לדעתי.  

לי את  רוצה. לא. בוודא  האתה מוזמן להצטרף אם את גב' דברת וייזר:  יש   27ות לא. 

 28 בנות.  16הרשימה של עדנה חרותי.  
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 1 אז היה פתוח גם.   : למדן עידן עו"ד 

 2 מוזמן, אתה יכול גם להציע לאשתך תה רוצה אתה  א  בל אםלא. א גב' דברת וייזר: 

 3 להצטרף. 

 4 אני אשמח.  עידן למדן:  עו"ד 

 5   .המעקב התקציבי נעשה דרך מבקר העירייה ד"ר צחי שריב: 

לא   וייזר: גב' דברת  הן  תאגיד  לא  וזה  וולונטארי,  גוף  שהם  בגלל  נשים,   6מועצת 

 7יב, הן התקצעצם על  ובעות, אין להם חלילה נגיעה לכספים. מי שיושב בק

לפעול להת מי  יכולות להציע רעיונות,  רק  נדב אבל  זה  על התקציב   8שיושב 

 9. יחד עם ישהיא כפופה ישירות לאב  ,קה  פזית  ,יועצת קידום מעמד האישה

 10תיק נשים, ואנחנו מגישים בעצם תוכניות. דרך אגב, מה שחשוב    מחזיקת

 11ך ליום  הלבאמת  נכבד  הגיד בהמשך השאלה שלך. עד השנה תקציב  באמת ל

 12אמת לא עשינו וחסכנו את  של עובדות עירייה בעצם. מה שהשנה ב  האישה

 13 ה ז  בגא  ךרד  זה ובאמת הצלחנו לעשות דברים גדולים הרבה יותר איכותיים,

יום  ומכ יש  הרשויות,  העיר,    בכל  ברחבי  גם  נחגג  הוא  האישה  יום   14אישה, 

 15השנה   זא  מהות,ות של הגנה עצמית לנערות, לאיבהרצאות מגדריות, בסדנא

 16ליום המאבק    באמת חסכנו את זה, ולכן באמת התפנה לנו תקציב מאוד גדול

 17 באלימות כלפי נשים.  

 18   ?איך עדנה נבחרה  :מר גיא קלנר

 19 איציק מינה אותה.   : ת וייזררגב' דב

 20  ?ממונה דאיציק מינה. זה תמי  :יא קלנרג מר

 21 כן.  גב' דברת וייזר: 

 22 ר המועצה.  "יו  :קלנר גיאמר 

 23 הוא לא בא ואומר אני או.   וייזר:  ' דברתבג

 24 ש את המועצה לא. כי אם י  :מר גיא קלנר

 25נה את המועצה ווכברגר מינה אותה והיא הקימה פעם ראשראיציק   גב' דברת וייזר: 

שנה,   עשרה  שש  חברות  לפני  בה  וכשאני    13היו  אותן,  בחרה  שהיא   26נשים 

 27תפקידה. וכן  אותה מ  הוא קרא לה ובעצם שחררבעצם נבחר,  מוניתי, אבי  

 28החלטתי שאני בעצם גם קוראת בעצם מינה אותי ואז אני  זה היה לא פשוט ו
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 1 הם גם   בחלילה להצטרף אלינו, והרבה מהן דרך אגלהן, לאותן נשים 

 2 עילות. פ הם  :מר גיא קלנר

 3ר. אבל היה לי חשוב לצאת  פעילות אצלנו. כן. כל מיני שאתה מכי  ןה גב' דברת וייזר: 

 4 לכל אישה באשר היא. ובאמת הצטרפו עוד ועוד נשים.  א רוא ולקבקול קור

אווירית   ד"ר צחי שריב:  תעשיה  של  בדירקטוריון  כשהייתי  פעם  שהייתי   5מכיוון 

 6של הדירקטוריון והיו בוועדה גם    וועדה לקידום נשים, בחברהההייתי חבר  

 7מח יכה להישמר רק לנשים והייתי שחברי דירקטוריון זה לא פעילות שצר

 8 ברים. צטרפים גם גו מם היא

 9 רף מוזמן. כל מי שרוצה להצט גב' דברת וייזר: 

כולנו.  ד"ר צחי שריב:  של  מאבק  הוא  פערים  וצמצום  נשים  לטובת  המאבק   10כי 

 11 רה אנושית.  בכח

 12בגלל מה שאמרת, היה חשוב לנו בקמפיין הנוכחי שהעירייה קידמה  זר: גב' דברת ויי

 13של    הם זוגות. שוויוניים  א נשים,יום המאבק שים לב שמי שהצטלם הן לב

 14רה. של נשים וגברים שווים שבאים ואומרים הייתה האמי  וגברים ונשים וז

האדומו הנורות  את  נדליק  בואו  כאן,  עד  נשמח  תבעצם  אנחנו  מסכימה.   .15 

הצטרף  שיצ גיא  אז  שהקמנו,  הקורונה  לסיירת  אגב  דרך  גברים.  גם   16טרפו 

 17 . "סיירת"  אאל  ,"ת נשיםירסי". לא  גןולד, ואז שינינו באמת את השם בסורבי

 18  ה.  גם האופוזיצי עידן למדן:  עו"ד 

 19 דוברת שכחת    :מר ירון גדות

 20 רי בית על הדבר הזה. ומעניין למה שכחתי אותך. תעשה שיע גב' דברת וייזר: 

 21   ?היה גם נציג האופוזיציה. לא היה נציג אופוזיציה עידן למדן:  ד עו"

 22סיירת "ולא    "סיירת קהילה בריאה"  תרייו לסוקראנאז באמת היה   ' דברת וייזר: בג

 23  . "נשים

כשמינו   :  ןמר רוני בלקי רזה,  ויותר  צעיר  יותר   24  ידועי  ג"לפמ  תו יהל  י תואכשהייתי 

היב להיותש  תונבה  לש  םוטמיטלוא  היחידה  חייב  זאת   ג"לפמ  אני   25בנות. 

 26 אומרת הם סברו שאני ימונה...זה היה תפקיד הכי טוב שהיה לי בחיים.  

 27 רק אם אני אוכל לקבל את זה בכתב זה יהיה לי, זה יעזור לי.  : י שריבר צח"ד

 28 אני אשלח לך את זה.   גב' דברת וייזר: 
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 1 של מיכה.  ת תודה. וגם את חוות הדע ד"ר צחי שריב: 

 2 

גופים חיצוניים ב9 נוהל פעילות   3מוסדות החינוך הממלכתי ברמת . אישור 

 4 השרון.

 5 

 6פה אישור מחברי המועצה להעביר את סעיף  ביקשתיני א א.לפני הסעיף הב  : מר אבי גרובר

סעיף    9 ש5לפני  שהם  חברים  עשר  שנים  ולכן  .  אישרו  מהמועצה  שליש   7ני 

 8 ה נמשיך את ההצעות לסדר. נטע בבקשה. זואחרי    9אנחנו נדון קודם בסעיף  

 9  ים וניחיצשקראנו לו, אישור נוהל פעילות גופים אז אנחנו מדברים על סעיף   :פרופ' נטע זיו

 10רק להזכיר לכולם, כל הנושא של י ברמת השרון.  ת החינוך הממלכתבמוסדו

 11פים ציבוריים למערכת החינוך הממלכתי הוא נושא שהתרחב  כניסה של גו

 12ובשלב    ים האחרונים. היה מבולגן ולא מוסדר הרבה מאוד שניםרמאוד בעשו

והוסדר ה  13  יוםמסוים בעקבות פעילות של כמה חברי כנסת בעצם התמסד 

מנכ"לוזבח ברקע  ר  שתיארתי  הצורה  .  את  המנכ"ל  לתשובה  חוזר   14שבה 

מא בעצם  יש  זה  את  עמותות,  מסדיר  של  חלק שגר  להיות  אישור   15קיבלו 

חמ כמו  משהו  הזה,  הספר שמהמאגר  בית  והנהלת  עמותות,  אלפים   16ת 

ש באיזה  שהיא   הואמחליטה  איזה  ולרכוש  להתקשר  רוצה  היא  אם   17שלב 

 18 ואחרות, של תבחינים ד חקיקות כאלה  י יש עומינל  כ  תוכנית חיצונית, ויש גם

 19ל ירוק, יש מסלול כחול, אצלנו ומה צריכים להיות הקריטריונים, יש מסלו

ב לראשונה,  עלה  הזה  בתוקף  ו  2017-הנושא  עדיין  שהיא  החלטה   20הועברה 

 21מותות דתיות, ושפועלות ככה להדתה, והמועצה קראה  אגב, לעניין כניסת ע

 22עלתה שוב הצעה של    2020  בספטמבר  האלה.  תוותעמ ה  להימנע מלהכניס את

עלי חתומה  הייתי  אני  גם  מועצה.  חברי  דברים מספר  כמה  שקראה   23ה. 

 24של היהדות יועבר על ידי    א ביקשה, לא להכניס עמותות דת בכלל, שכל נוש

תלמ ושיהדות  הפנימי,  המשיך  הצוות  הזה  הנושא  פלורליסטית,  ברוח   25ד 

בישיב ולמעשה  ולהתגבש  לפואלהקת  להתגלגל  שבועות,יציה  כמה   26אבי   ני 

רוצה שהוא  אך  אמר  מיוחדת  שהיא  החלטה  לקבל  לא  לעשות   27ורק    לא 
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 1יעשה    לעמותות דת אלא שננסה למצוא איזה שהוא ניסוח שמצד אחד לא

 2ערכי החינוך ברמת השרון.  ..לעמותות דת אבל מצד שני כן יציף את הרוח של  

 3כה ולנסח  על המדובת  לשו  ובעקבות זה ארבעה נציגי חברי מועצה התבקש

דורון  איזה   ומיכאל  לפניכם. הצעה  והתוצאה  ואני,  לביא  ודני   4 ודוברת 

 5בין    הבעצם מה שהבנו מהמדיניות של משרד החינוך זה שיש הבחנ  ,שלמעשה

 6 , מצאות במאגר הזהתוכניות, זאת אומרת שחמשת אלפים תוכניות האלה נ

 7כניות  תוש שם  ין, יאגב שווה להיכנס למאגר הזה זה ככה מאגר מאוד מעני

 8נים. מריקוד ספרדי ועד לא יודעת מה. אבל הנוהל וגים, מכל הגוומכל הס

חליםה לא  האלה  התבחינים  א  לע  זה,  שלפעמים  פעמיים,  חד   9ו לאירועים 

במחלוקת. שנויים  קצת  הם  הנ  בעצמם  לפי  כוללת  ההצעה  גם  ולכן   10וסח 

 11 דוברת.  םבעצ ניות. נכון אלה"התוכניות האלה אני חושבת שהן תוכניות תל

 12    ?ניות בעצם. נכון"הן תוכניות תל התוכנית

 13 לא.  גב' דברת וייזר: 

 14 ?לא כולן  :יופרופ' נטע ז

 15ניות. זה תוכניות שמאושרות או לא "התוכניות הן לא תוכניות תל גב' דברת וייזר: 

ה...עכשיו לפי  אחת,    מאושרות  כאלה.  תוכניות  להטמיע  דרכים  שתי   16יש 

 17ן.  "ם מעשירה נוספת. זה תללימודיכנית  תוה  שז  ן ואז בגלל"באמצעות תל

 18ן שמאושר לפי חוזר  "התל  תוכנית לימודים נוספת. אם זה מכספי הורים דרך

בוודאי שהנ  19גת ההורים שותפה לבחירה כי הם  המנכ"ל משרד החינוך, אז 

 20ן  " יש דרך שנייה, והיא לא באמצעות תלן. אבל כש"בעצם חותמים על התל

 21מכספי ניהול עצמי, מכספי  כנית  יא תושהאיזה  שבעצם בית הספר, מכניס  

 22 קציבים שהאגף נותן. אגף החינוך, מת

 23 בסדר. אבל ככה וככה זה כפוף לחוזר המנכ"ל הזה.    :פרופ' נטע זיו

 24 בכל מקרה זה כפוף. כן.   ייזר: ברת ודגב' 

 25ם וקובע את המודל. והמודל הזה גם קובע שהתוכנית  התבחיני  שקובע את  :פרופ' נטע זיו

צרהז להייכאת  בהה  למדיניות,  ות  למחוז,  לרשות,  החינוכי,  למוסד   26לימה 

הידו ובעולם  בערכים  זה לעסוק  אם  עוסק.  שהוא  בתחום  ובמיומנויות   27ע 

 28נציגות הורים, הכול   הזה צריך להיות ועדה שקיימת ב  תוכנית מהסוג הזה אז
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 1"ל. אנחנו מציעים לאמץ החלטה שלמעשה מבוססת על הכרה  לפי חוזר מנכ

החשמערכבזה   ב ינות  לערכי  ך  מחויבת  קוראת  אני  וכאן  השרון   2רמת 

 3פליה, נתינות וסובלנות הכרה וכיבוד  ם, כבוד האדם, שוויון ואי ההפלורליז

 4כמו גם לכל יתר ישראל. הרחבת אופקים ומצוינות,  בכל מגזרי האוכלוסייה  

 5נוך הממלכתי. ניתן  מלכתי. יש איזה עשרים מטרות לחימטרות החינוך המ

 6פעמיים המתקיימים  חיצונית כמו גם אירועים חד   נית תוכשכל קפיד ויש לה

באמצעות בעיר,  החינוך  והם    במוסדות  במידה  רק  יתאפשרו  חיצוני,   7גוף 

 8האלה. כבוד האדם, נתינות, פלורליזם וכו'. מועצת   מצויים בהלימה לערכים

 9הלות בתי הספר לנהוג ברוח זו ולאפשר פעילות של גופים  ת להנהעיר קורא

 10ם  יות ובין באירועים חד פעמיים רק במידה והם מכבדיוכנבת  בין  ונייםחיצ

ו לעיל.  שצוינו  הערכים  מערכת את  של  החינוכית  התפיסה  בבסיס   11מצויים 

 12. אנו קוראים להנהלות מוסדות החינוך להימנע מלשלב  ןהחינוך ברמת השרו

או  מוסדופעילות   במטרותיהם  שיש  חיצוניים  גופים  דרך  בכל  החינוך   13ת 

הבפעיל דרכי  קרי או  טפה  ותם  את  מכבד  שאיננו  חיים  אורח  לקיום   14אה 

מגווןהפלורלי להצגת  פתוח  ושאינו  לחירות    זם  באשר  ופרשנויות   15תפיסות 

והדת האמונה  חופש  המצבים    .המצפון,  את  מכסה  שזה  חושבים   16אנחנו 

 17 שאנחנו רצינו לכסות.  

 18 אגב, יש עוד משפט שהוא גם חשוב.   : גרובר מר אבי

אגער  כן  :פרופ' נטע זיו ספרית נחנ.  הבית  ההורים  נציגות  שיתוף  על  להקפיד  קוראים   19ו 

 20באירועים מסוג זה בהחלטות לשילוב עמותות וגופים   כמקובל לגבי תוכניות

 21ל פעילות זהו. הנוסח הזה נוסח על ידנו ואנחנו מקווים שיאשרו  כחיצוניים ו

 22  תו. או

זה   :  מר רוני בלקין פה טריק מה  יש  זה  לי שאלה.  פעיש  יכול  פעמחד  מי,  חד  זה   23י 

 24ירוע  בשנה, וכל פעם, איך אנחנו מגדירים אלהיות גם שתים עשרה פעמים  

 25  ?חד פעמי

 26 שיא,   ומר ימים בחוזר המנכ"ל עצמו, והוא אצאז האירוע חד פעמי מוגדר בע  :פרופ' נטע זיו

 27  מסוים, עוד פעם.  א ציון של מועדוזה שהאיזה שהיא מסיבה, אי

 28חודש בחמש עשרה לחודש, יש  זה למצב, בכל    אתים  ופכלא האיך   :  מר רוני בלקין
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ואז   כזה  שיא  שנת  יום  שיתפספס  במהלך  כאלה  תשעה  לנו  יש   1הלימודים 

 2  ה ז יא  לע  לופבחודש י  ו "טהחד המקרים גם  אבחופש הגדול זה לא יקרה וב

 3 ?יום שבת שלא יקרה בו פעילות

 4 קודם כל זה עניין תקציבי.   :פרופ' נטע זיו

 5מישהו רוצה, אם אנחנו קובעים מדיניות, ואנחנו רוצים להפר   דע, אםיואתה    : גרוברמר אבי 

 6 יות אז אתה יודע, איך בודקים זה.  את המדינ

 7  פעמי.  ה חד זחד פעמי   :פרופ' נטע זיו

 8 בסדר. אני יודע מה זה חד פעמי. השאלה  :  מר רוני בלקין

 9  עצמנו,  עללעבוד   חפשיםלא. רוני באמת עוד פעם. אם אנחנו מ  : מר אבי גרובר

 10 דרך אגב אם  :  מר רוני בלקין

 11ה זה משנה מה אנחנו כותבים. לא. זה הסבירו לי למה זה אז אתה יודע מ  : מר אבי גרובר

י  12ום מה, עם כל הקורונה, אני שאלתי על זה למה איפה דע משועם כל לא 

ו שלכם  לספר  הכוסות  רוצים  אנחנו  אם  אבל  שאלתי.  האלה.  הדברים   13כל 

אנחנו ,  סיפוריםצמנו  לע סיפור,  לעצמנו  מספרים  אנחנו  יודע,  אתה   14אז 

 15חד פעמי זה משהו שהוא חד פעמי    ?זה חד פעמי  מה ומקבלים פה החלטות  

 16ור שמשהו שהוא פעם בחודש בחמש עשרה  הו ברש ם עושים מאאפילו    םא

 17ין קיץ זה לא חד פעמי. זה משהו שהוא סדרתי  גם אם זה לא קורה בקיץ כי א

 18  ד פעמי זה, אם יש היום חמישים שנה ללא יודע מה. שחי מניח  ע. אנוהוא קבו

לא  ?חריה   לע  ה תיחנה  התיה  יתמ ושבע  ביולי,    ?שישים  ושתיים   19בעשרים 

 20. אז יכול להיות, אבל  ים ושבע. או שישים ושמונהשעשרים ושישי ביולי שי

 21אז זה משהו שהוא נראה לי  . או קי.  ..אם אני רוצה לעשות חמישים שנה ל

 22ם ראשון עושים לזה וביום שני  מי. וזה יכול להיות שביובחד פע  שהוא  איפה

לפול   יכול  עדיין  זה  אבל  זה  את  שמשהו  יכאעושים  ברור  פעמי.  בחד   23שהו 

 24    הוא לא בדיוק חד פעמי. אז. השהוא כל חג חנוכ

 25ו רוצים לראות את אני מניח שככל שמה שנאמר בסוף, בסיפא, אנחנ :  מר רוני בלקין

 26האכיפה של העניין.  כזאת זה בעצם ימנע את    הכל החלטבים בההורים מעור

 27גם כמכלול בהנהגת סוף אני מעריך שהנהגת ההורים גם בכל בית ספר וכי ב

מייצגת היישובית,  ע  ההורים  ואת  פלורליזם  ראויה  אתם  בצורה   28מדתי 
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 1ו מסתכלים לצד  מכירים, זה פלורליזם לשני הכיוונים. זה לא אומר שאנחנ

 2מדת. צריך לראות    . זה מן חוק כל מה שמריחיד איזהים נגאחד, ולא מסתכל

 3י מעריך שמועצת  אנושנותנים לזה משקל ראוי בתוך המכלול הרמת שרוני.  

או   ספרי  בית  זה  אם  ראהההורים  בצורה  מצביעות  הם  את  יישובי   4ויה 

 5שוי לגרום בוא  הווקטור העיקרי של הזרם נגיד ככה. ולכן אני אומר שמה שע

 6ות של ההורים,  ה החד פעמית, היא המעורבת להגדרעייתינגיד לפרשנות ב

 7 רושקש  המספר  ה  תן וגם על מה שבא מבי"אגב מבחינתי על הכול, גם על התל

 8 נקודה.   ןבתוכ

יודעים  : מר אבי גרובר וגם אם    אני חושב שההורים ברמת השרון   9להיות מאוד מעורבים, 

 10יודעים  , הם  בווטסאפ לכל ההוריםבדיוק מספר להם את זה ממש    אתה לא

 11  . זה לא, אנחנו במקום. ההורים זה ואהמישהו בסוף ידע מה הילד קורא ור

 12 הורים.   בדיוק העניין, בגלל שיש עשרת אלפים

 13ר מודעים. זה היום הרבה יותלא תמיד מודעים.  הם  יא שההאמת   עידן למדן:  עו"ד 

 14  נכון. 

 15 זה לא נכון.   :מר ירון גדות

עמותו  : רמר אבי גרוב כרגע  שמסאין  הדתה   הפ  תובבותת  פעילויות  שהם  איזה   16ועושות 

 17ך  יות ושיטתיות וכל הדברים האלה, ומתוך עשרת האלפים אני מבטיח ל עקב

 18 מניין שהיה צועק על זה.  אם היה קורה משהו כזה, היה לפחותש

 19חד  אנחנו עושים עם מכון דוידסון חידון חד פעמי, זה  למשל בחנוכה,   גב' דברת וייזר: 

 20חנו את  ים. אנחנו כאגף לקדרך הנהגת ההורעובר    זה לא  ,נו לאפעמי. אז אנח

 21ה לכל ילדי  ושים את החידון המדעים הזה ומעבירים אותו בחנוכהתוכנית, ע

 22 ה תוכנית חד פעמית.  זבתי הספר היסודיים. 

 23נופל בהגדרות פה. זה לא שכאילו אם ההורים ישמעו מזה הם דיין  אבל ע  : מר אבי גרובר

 24 אומר זה בסדר.  ה. אני לנו פידו. מה דחפתם יג

 25 ד פעמי. וברור שהוא עומד בכל.  גמא לחהנה דו גב' דברת וייזר: 

 26זה שכאילו האירועים החד    לפעמי כאילו לא עומד. מה שרוני שואכאילו חד    : מר אבי גרובר

 27עומדים בנוהל הזה. איך אתה רואה על כל הספקטרום  ילו לא  פעמיים כא

 28 לערכים שאנחנו מבקשים.    לא תואםשהוא  מי הוא לא כזה  שהאירוע החד פע
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 1 שחד פעמי לא יהיה ביי פס.   :מר גיא קלנר

 2 תאום שנה שלמה. זה יכול להיות פ עידן למדן:  עו"ד 

 3פעמי למתמשך    אסביר לך משהו. אני חושבת שההבדל בין חד י  נא גב' דברת וייזר: 

 4ת כי  רות של הפעילואלא בגלל תדי  ,ת שלוזה דווקא לא עניין של חד פעמיו

שאת תדיכמו  שיש  להיות  יכול  אומר  בחה  פעם  של  פעם רות  ובסוף   5ודש 

 6משנה. ולכן העניין    עשרה פעמים בשנה. לא  בחודש, פעם בחודש, זה שתים

 7  ת שלו. מדידה הכמותית שלו אלא דווקא הערכיבהוא לא המספר 

 8 העניין זה הריטואל.   :  מר רוני בלקין

 9דיר את  שורה נגיד ננסה להגשהיא ק  תמשכתכנית מדובר תואם לא מ גב' דברת וייזר: 

 10שכת והיא קשורה אחד בשני, כלומר היא לא סדרתית אז  זה היא לא מתמ

 11שכיות של אותו רעיון מעמית ואם היא סדרתית, אז היא יש ה ד פהיא לא ח

לי ובא  ביטוישמזוקק  חד    די  להגיד שזה  אי אפשר  אז  פעמים בשנה,   12כמה 

 13  אין. מתמשך ו ולא  ע שהוא נקודתיפעמי. אבל כשיש אירו

 14 ני אגיד לך, יסלח לי יעקב. ות מוקשים. אז אאני לא פוחד משד :  מר רוני בלקין

 15  ל.  בני מקווה שאתה לוקח אותה ברצינות אא  : מר אבי גרובר

 16אפילו אם זה יהיה רפורמי ד שמייצג זרם אחד  רב אחאם יבוא נגיד,   :  מר רוני בלקין

 17 ועות. פסח ושבוכה, ן על פורים, חנאבל הוא יש לו זיכיו

 18    חד פעמי. אלזה  גב' דברת וייזר: 

 19 זה לא חד פעמי וזה לא בסדר.  :  מר רוני בלקין

 20  נכון.  יזר: גב' דברת וי

 21ופורים יעשו בהקשר הזה ששבועות יעשו הרפורמים,    י אומרנואז א :  מר רוני בלקין

 22מצידי דרך אגב  זה שאתה אומר,  הליטאים ואז אתה מבזר את זה באופן כ

 23 לחקלאי רמת השרון בכלל.   ות יתנוששבוע

 24נמרץ  תמצא שהרב האחד הזה פשוט מאוד התא בורלנגיד יש רב אחד כזה.   : מר אבי גרובר

 25בנים  הוא מגיע לכל אירוע ומוזמנים גם ר  וואפילו אם אתה לא מזמין אות

 26אם הם נורא רוצים לבוא ולדבר ואנחנו נותנים פה תמיכות לגופים    אחרים

לה נתנו  לפנשלא  חמש,  ם  כןי  אנחנו  תמיכה,  שנים  גם    שש  אותם   27הכנסנו 

 28חושב   הגופים מהזרמים האחרים בתוך היהדות ואנחנו עושים את זה ואנימ
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 1ה  כנס לבית הספר זה מיד הופך הדתה וזנשלא כל פעם שמישהו עם כיפה  

 2שני הצדדים, אני  לי מתחבר עם מה שאתה אמרת, אני לא מפחד  דווקא אנ

ש לחושב  באמת  ה  הסתכלצריך  שמעבירלתוך  מי  רק  ולא   3את    תוכנית 

 4חושב שהילדים שלנו יודעים להיות מאוד ביקורתיים ומאוד  התוכנית. אני  

 5ם יודעים לענות והם יודעים  הארים למה אומרים להם בכיתה,  יפרי  הם לא

 6אנחנו כמערכת ואני אגיד לך את זה לשני הצדדים, אני גיב, אבל בהחלט שלה

 7שזה גם סוג של עמותה. זה   "יגיא"  ילות שלשה פעאם אתה עו  חשבתי יש גם

 8אני אומר, אם היית מביא את זה עמותה כמו ראינו   ?א דתינחשב דתי או ל

 9 ?עם, אז כאילו דתי או לא דתישל נו

 10 לא. אבל זה לא עומד בקריטריון.   :פרופ' נטע זיו

 11רק על   ביריםהזה מע  להאני אומר שנועם לא עומד. אבל אם היינו את הנו  : מר אבי גרובר

 12ון היית מעביר קריטרי  עם הוא משהו דו. אםהאם נו  דתי או לא דתי. למשל

 13 יכולה להיכנס.  שאומר רק בנושאים הדתיים העמותה לא

 14 זה לא היה תופס את נועם.   :פרופ' נטע זיו

 15ה תופס הנוהל הזה. עכשיו הוא כן תפוס בתוך הנוהל הזה. ו לא היזה כאיל  : מר אבי גרובר

אומרז אנחאת  נ ת  לא  ואומר  נו  שבא  גוף  מיניים  כניס  חד  לזוגות   16אסור 

לגביהם  חתן  להת החלטות  קיבלנו  פה  שאנחנו  הדברים  וכל   17שאנחנו ביחד 

רו וכן  יכולים  כן  בסוף אחושבים שהם  פרסומים שהיו  מיני  כל   18  ים אפרופו 

ויש   אם  השבוע.  השבוע  בסוף  עכשיו  להורים  סקר  שלחנו  אפילו   19עבודה. 

או   להתחלהתחסן  כתלא  הורהסן  ב  וב  שתיים.  הורה  אנחנו  אחד,   20אמת, 

 21  י חושב שהנוהל. כמערכת מאוד אנ

 22 ע. עזוב. והיה לי ויכוח עם נטע על זה לפני שב  אתה מרים פה להנחתה :  מר רוני בלקין

 23   ?למה  : מר אבי גרובר

 24כי אני עומד על זכותי שיכתבו לי שאני אבא של הילדים שלי ולא  :  מר רוני בלקין

 25 . דחא הורה

 26  אתה הורה.   : וברבי גרא מר

 27. אגב, אם יהיה אבא ואבא וזה אני אבא שלהם  ,דחא  האבל לא הור :  מר רוני בלקין

 28 ר. בסדר גמו
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יודע  : מר אבי גרובר לא  או מראש, האם שח  אתה  ואימא  ואימא, אבא  זה אבא  וליאור   1ר 

 2  ואימא.  אימא 

 3 ורוני.  ה רוניזה הי לאשתי קראו רוני. ?ורוני ורוני מה זה :  מר רוני בלקין

 4 ?כותב ראשון התא מי תאיפה. אז אתה לא יודע מראש.   : מר אבי גרובר

 5 דיוק העניין. למה  בי בעיה להיות הורה שתיים. אני אבא. זה אין ל :  מר רוני בלקין

 6  אין שני, הכול ביחד וזה. ון, אין ראשון, הכי טוב, הכי נכ  : מר אבי גרובר

 7 ואבא.  אבא  וא אואימיהיה כתוב אימא עיה אם ב שוםין . איפה :  מר רוני בלקין

 8עובדת קשה בשביל אני חושב שמערכת החינוך ברמת השרון היא מערכת ש  : מר אבי גרובר

 9טובים זה  ו את החינוך הכי טוב ואת הערכים הכי  נבאמת לתת לילדים של

 10רק בשנים שלי, היה פה איך הם היה הניסוח. מחנך אדם, איך זה  לא התחיל  

 11  .הלך

 12 מחנך להיות אדם.   ייזר: רת ודב גב'

 13 אני זוכר עוד אצל שירה.  ן של החינוך.מה היה הסלוג  : מר אבי גרובר

 14  ."לחנך אדם להיות אוהב אדם" ת וייזר: גב' דבר

שאנח  : מר אבי גרובר הדברים  זה  שלנו.  ערכים  זה  כזה.  אני  משהו  אליהם.  מתחברים   15נו 

 16כל  יא רוחבית ל. הכונהתר נ וכרגע היא הצעה הרבה יחושב שההצעה הזאת  

 17 מץ אותה ככה. האורך ולכן אני חושב שזה נכון שאנחנו נא

 18שהייתה הצעה    עשתי הערות. אחד, באמת ציינה נטהזה    יש לי בעניין עידן למדן:  עו"ד 

 19חייבים את ההחלטה אם   , עברה פה פה אחד, אנחנו2017שהגשתי עם גיא ב

יחד עם ההחלטה הק היום להעביר   20  , מנהליםה  תעידיל  דמת,ו היא תתקבל 

 21והיא תעביר את זה  דוברת אני מניח תפעל להעביר את זה לראש אגף החינוך  

 22  הלאה. אבל אנחנו צריכים כן.

 23זה. אני לא זוכר כל מילה שכתובה שם. אנחנו כרגע  מצביעים על    אנחנו כרגע  : מר אבי גרובר

 24 ים על זה.  מצביע

 25 רה. ההחלטה שם התקבלה. היא עב עידן למדן:  עו"ד 

 26 בסדר. לא ביטלנו אותה.    : גרובר אבימר 

 27ן היו נטע וציינה, אבל אחד הדברים שכ  מת. פתחה גםלכן היא קיי עידן למדן:  עו"ד 

 28על כך שבזמנו    ן להוסיף אותה פה בהצעה. דיברנוכחשובים, והייתי רק רוצה  
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 1חלק מהעמותות במיוחד בפעילות החד פעמיות, שיש  אחת הבעיות הייתה ב

העניי בית  עשה  ת למבאון הם  את  לא למנהלת  עולות כסף  לא   2בחינם. הם 

לעירייה   ולא  שהוא תהספר,  איזה  יוצר  זה  מסוי יואז  באפשרות   3מת  עדוף. 

אני חושב   קיימת שוב,ולתת את הדבר הזה  כבר, החלטה  לנו  כן    עבר   4אני 

אפשר   אם  נטע,  אם  שמח  באחד  הייתי  זה  את  לחדד  או  להוסיף   5היה 

רק   ההצעה  של  הזבעניימהסעיפים  אז "ה.  ן  תקציבית  בעיה  שקיימת   6ככל 

 7 אני חושב שזה משהו שהוא נכון.   ."העירייה תיתן את התקצוב לנושא הזה

 8 לא הבנתי.   : ברמר אבי גרו

 9 יש עמותות שהן באות והן מתוקצבות.  למדן:  עידן עו"ד 

 10מת  ף על בסיס העדפה כלכלית של תוכנית מסויעדויא יהיה תהוא טוען של  :מר גיא קלנר

 11נם ותוכנית אחרת שעל פניו היית רוצה כבית ספר לקדם, יש בה  גשת בחימו

 12ת שמוצעות בחינם, לבין ז שלא יהיה חסם כלכלי בין תוכניוכלית. ואעלות כל

 13החסם. אז אתה יכול למצוא את עצמך ת שניתנות חינם. שזה לא יהיה  ותוכני

 14 ק. בוחר ר

 15 ש אינסוף כסף. בסוף.  ה לא שילא. זלחינוך יש תקציב מסוים זה הוא   : מר אבי גרובר

 16 ם. בדיוק. אנחנו על כל שקל רבי גב' דברת וייזר: 

נצטרך עידן למדן:  עו"ד  אם  משנה,  בא    לא  זה  לזה,  או  לתת  או   17הניהול מלעדכן 

 18ה.  תקבלת. למה בסוף את מקבלת על מה שאת רבהמקומי ..לצרף. בגדול מ 

 19להדגיש    מצוא רק כים ללא ? דווקא מפרגן, זה טוב. אני חושב שאנחנו צרי

 20נו חסם.  את זה פעם נוספת כדי שהמנהלות עוד פעם ידעו שהדבר הזה אינ

 21 די הצוות  אני חושב שההחלטה כפי שנוסחה בי

 22 וכר שיש משהו.  לא ז אני  : מר אבי גרובר

 23 היא החלטה מצוינת.   עידן למדן:  עו"ד 

 24וב והנושא  נורא חשלנו   אפשר תמיד זה. אני לא זוכר שיש משהו. שהוא היה   : רמר אבי גרוב

 25כים מה צרי  בוחרים  של הכסף, עוד פעם, יש להם תקציב ובתוך התקציב הם

 26א הרצאה, יא יכול לתת פה התחייבות שמי שיבלבחור מה הם מביאים, אני ל

תל ששעות  י"יכול  יודע,  לא  דבר.  כל  נשלם  ואנחנו  סוף,  אין  עד  איזה ן   27ש 

 28 מסגרת תקציבית.  
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מדב עידן למדן:  עו"ד  על  אתה  תל  תוכניותר  על  לא  פעמיות.  התלן"חד   1ניות ". 

 2ה. יש איזה שהוא אירוע חד פעמי ויש  ממומנות על ידי כספי הורים והעיריי

ואירוע   אעמותה איקס שאומרת לך אני ב  לך  3יום    עושה לך עכשיו פעילות 

 4קא רוצה עמותה אחרת אבל הוא  שיא בחינם ששווה עשרים אלף ₪ ואתה דוו

 5 סגור. 

 6. אני מבין את העיקרון. העיקרון נורא ברור, אתה  אתה מתכוון  מה  י מביןנא  : רמר אבי גרוב

 7צד השני ולכן  לא תמיד יש  ש להם לצד הזה יש כל מיני מימונים שלאומר י

 8 ם כסף. אים בחינם ואלה באיבאלה 

 9 רוצה לתת את זה.  התחייבנו לתת את זה אני   עידן למדן:  עו"ד 

 10 גדול אנחנו לא חושבים. ניסה, בסף כ אמרנו קודם כל יש  : מר אבי גרובר

 11יסגור את  פה איזה שהוא משפט אחד שאני חושב שאפשר להוסיף ל עידן למדן:  עו"ד 

 12שיידרש אנחנו נעמוד בזה.  שככל    ם ינה הזאת לגבי האירועים החד פעמייהפ

 13הזאת חסר לה. כרגע אני חושב  זה כל מה שאני חושב רק בהצעה המבורכת  

 14ושב שהיא כן עונה לרוח שעלתה  , אני חביקשתשבאמת עונה לרוח שאתה  

 15 אני חושב שזה נכון. מחותמי ההצעה. חותמי וחותמות ההצעה. 

 16. אמרתי שזה רק מרחיב אותה לא  הרק מרחיב אותה. אני לא מצמצם אות  : מר אבי גרובר

 17ה את ההצעה הקודמת, היא צם אותה. אני אומר ההצעה הזאת מרחיבמצמ

 18  בנתי.לא מצמצמת אותה. לדעתי, לה

 19 אמרתי שהיא מצמצמת?   עידן למדן:  עו"ד 

 20 י. אני חושב. לא אני אומר לדעת  : מר אבי גרובר

 21יש דרגת חופש אחת שאני    םרוצה להגיד כמה התייחסויות והאמת שג  אני  :מר גיא קלנר

אותה   מבין  מלא  בניסוח.  ההורים.  לגבי  הסוף  ההורים  עד  של  מקומם   22ה 

 23שהיא רוח,    ואיזלת הספר או  נהלת ביצון הבתהליך הזה. זה נתון לחלוטין לר

 24  ? נוקטים מילה עוקפת כזאת  אי אפשר לחייב את זה אז אנחנו   ,זאת אומרת

 25   ?מעות של ההורים בתהליך הזהמה המש

 26 ולכן אנחנו בעצם.  אני הבנתי שאי אפשר לחייב.   :ונטע זי פרופ'

 27 אין לזה שום משמעות בשום  מר יעקב קורצקי: 

 28  .יכולמי ש  : מר אבי גרובר
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 1 לא. אני שואל הניסוח שכמובן.   :לנרא קמר גי

 2 שטויות.  מר יעקב קורצקי: 

 3 דבר מאוד חשוב. למה שטויות. זה   :קלנר גיאמר 

 4 אני יודע את זה מוועדי ההורים.  , ותמשיכ מר יעקב קורצקי: 

יעקב,  :מר גיא קלנר  5דווקא מה מקומם של להיפך אני רוצה להבין    זה דבר מאוד חשוב 

 6 אם. . הליך הזהם בתהההורי

 7 הם מחליטים. ההורים, הוועדים, הם מחליטים.   מר יעקב קורצקי: 

 8 וק מה שלא ברור. שנייה. אבל זה בדי  :מר גיא קלנר

 9 ד פעם, הוועדים לא מחליטים. וע  : מר אבי גרובר

 10 תבוא החלטה פופוליסטית.  מר יעקב קורצקי: 

 11 גע, תן לי שנייה.  י רך, תן לי הפול פופוליזם. אנעלא. אני לא מדבר   :מר גיא קלנר

 12 ?מה השאלה גב' דברת וייזר: 

 13וך הניסוח הזה שאני כמובן מברך עליו, זה  א פשוטה, השאלה מתה היהשאל  :מר גיא קלנר

 14ים בכל בית ספר  העניין הזה, איזה מקום תחת השמש יש לוועד ההור אחלה

העני הזהלגבי  מחייב  ?ין  מקום  הוא  שהוא    ?האם  מקום  הוא   15תלוי  האם 

 16הנקודתיים בכל   ןילמוגה האם הוא מקום שתלוי בקשרי    ?ת הספרביבהנהלת  

 17 ?האם זה הכול ?קודתי שלוד ההורים הנת ספר עם ועבי

 18מה היום המצב החוקי הסטטוטורי ואז תגיד  אגיד לך    יתראה. אנ גב' דברת וייזר: 

אותך מספק  זה  אם  בסוף  האמת    משפט  את  תביע  מספק.  לא   19או 

אני   פ האבסולוטית.  חוזרעוד  רובעם  שנעשות    ת,  החינוכיות   20התוכניות 

תל שע"באמצעות  שלוש  שעתיים  בערך  שזה  כשמוסיפים ן,  נוספות,   21ות 

 22ן שנקבע על  "ידי תקציב התל  ללילדים תוכנית לימודים נוספת, ממומנות ע

 23ם  ם והמנהלת גמשאבי  םוגיאוwin winידי תשלומי הורים, גם אם עושים  

העצמי מהניהול  משלה,  עדיין וכו'  מוסיפה  התל  .  אקסטרה    ן"תחת   24שזה 

אישו עובר  זה  מקבל.  שהילד  ליבה  שעות  ותשע  לעשרים  הורים  מעבר   25ר 

 26 ן.  "ם על התלואת התוכנית כי הם צריכים לחת םירחוב בהגדרה. הם גם

 27 ן.  "אני לא מדבר על התל  :מר גיא קלנר

 28  מכון "ך  מרת לוכניות כמו שעכשיו אני או תוכניות זה ת יופי. מעט מה גב' דברת וייזר: 
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 1נו עושים בחנוכה. זה אנחנו ממנים. זה תוכנית שאנחנו, או  שאנח  "דסוןדוי

 2דוקטור תקווה ברכה שבחטיבות  העמותה של    שזה  "אחרת  אפשר"למשל  

 3ני בתי ספר יסודיים, קריית יערים ונים ועכשיו התחלנו גם פיילוט בשכותי

 4נדה  נו כאג'ל אנחים את זה. זה לא ברישום הורים. אבואורנים, אנחנו מממנ

אנחנו של    אומרים  הזאת  האג'נדה  את  להוביל  ערבים    בוריקרוצים   5בין 

 6ה עובר את האישור שלנו, אף אחד אנחנו מממנים את זה זלישראלים, אז  

 7אגף עוברת על התוכנית, בודקת שיש יכול לצורך העניין שלומית כראש ה  אל

וכו' ואז בעצם זה עובר. אבלה אישור של משרד    8י  שחשוב לל מה  החינוך, 

 9שבוא מה שחשוב להגיד תיכף אנחנו נבין את המשפט הזה הוא  להגיד, זה לא  

 10ל  של אתה צריך להביא תוכנית כזאת למאו לא מחדד את זה אב  מחדד את זה 

ש אחרת"כמו  קור"אפשר  לא  כמו  או  אותה.   ה,  יודעים  לא  הורים   11כאילו 

 12 . נכון, זה משהו.  הורים לא מאשרים אותה

 13 ל בית הספר. זה לא ההורים. זה מנה ת בית הספרהל אשמנמי   : מר אבי גרובר

שה גב' דברת וייזר:  להגיד  אפשר  אי  אי  אבל  אבל  בסוף,  להגיד  מנהלת   14אפשר 

 15 תה. הם לא מאשרים.  ושההורים לא יודעים א

 16 או קי. מיודעים אך לא מאשרים.   :מר גיא קלנר

 17טע שלה. ט זה הקששחמ  , נגיד מנהלת של דורון החליטהחמטאו ש גב' דברת וייזר: 

 18 ברור 

 19 יש תוכנית לימודים. יש דברים.   : בי גרוברא מר

 20, זאת "אפשר אחרת"תוב שחמט. כתוב,  להם במערכת כ  . ישברור גב' דברת וייזר: 

 21 מערכת שכתוב לא רשום שם חור שחור מה זה.  ומרת ישא

 22 שמקובל.  וף כפי  ו שיתוע אז כתבנזה אישור וחלק זה יידלכן גיא, כיוון שחלק    :פרופ' נטע זיו

 23 זה  ן. יביאז או קי היה לי חשוב החידוד הזה כדי שאני אבין אותו ולא   :נרמר גיא קל

 24 אני חושב שבדקה. מישהו.   : גרוברמר אבי 

 25חושב שמה שעידן אמר זה נשמע כאילו פסיק, לדעתי זה מאוד  רק שנייה. אני    :קלנר גיא מר

 26  הל על פי תקציביו, ספר מתנבית    הנושא הכלכלי, שוב אני מבין שכלחשוב,  

 27 ולבסוף יש מקום לקבל שיקולים כלכליים מה נכנס מה לא. אבל אסור שזה 

אילוץ. לא    יהיה  זה  להעביר.  צריך  הזאת  הרוח  את  לפרוץ מאז  שצריך   28ה 
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 1הרוח הזאת צריכה להיות מועברת גם למערכת  תקציבים. פשוט זה אומר ש

 2נציאלית אני לא  רצה פוטשם פ  לבתי הספר שלא יקרה מצב שבו. ישהחינוך ו

שב אומ פוטנציאלית  פרצה  יש  בה.  שמשתמשים  שרוצה    אר  כסף  עם   3גוף 

 4זה בחינם,    ספר, אני מדבר על חד פעמיים ונותן את  כן, ובא לבית להציע תו

 5מבקש תגמול בגין הפעילות, ימצא בחיסרון  לעומת גוף נטול משאבים שבה ו

 6החינמית כי פעילות  את ה  בית הספר תבוא ותאמר אני מעדיפהכי הנהלת  

 7 זה ברור.  כלכלית 

 8 ינמיות ו פעילויות ח אבל איזה פעילות חינמית יש לנו. אין לנ גב' דברת וייזר: 

 9 אין כזה.   :מר גיא קלנר

 10 אין לנו כאלה גיא, אין.   ייזר: ברת ודגב' 

 11 פוטנציאל קיים.   עידן למדן:  עו"ד 

 12  ת לכם רשימה היום לתכולה מה זה פוטנציאל. אין לנו. אני י גב' דברת וייזר: 

 13 ? מתי היה בשנה האחרונה פלד: ביד מר ר

 14  ות. שנים אחרונ לא היה גם בשלוש גב' דברת וייזר: 

 15   היה בנות שירות.   מר ירון גדות: 

 16 ?מתי היה  : מר אבי גרובר

 17 הו.  אני יכולה לתת לך את הרשימה של התוכניות. ז גב' דברת וייזר: 

 18   ?תי היהזה. מאתה זורק את   : מר אבי גרובר

 19 אצלנו היה. מה.    :מר ירון גדות

 20  ?מתי  : מר אבי גרובר

 21 לפני שנתיים.  יה. בדורון ה  :מר ירון גדות

 22ובד איתו, אצלו זה היה. אצלו זה  זה שעכשיו אתה ע  בשלטון הקודם.  ?מתי  : מר אבי גרובר

 23ן. זה שאתה מדבר איתו כל הזמן היה. אצל ההוא שאתה עובד איתו כל הזמ

 24  יה.  זה ה אצלו

 25 ית ספר דורון.  בב היה רביד פלד:  רמ

 26  בקדנציה של יושב הראש הקודם.   : מר אבי גרובר

 27 אני חושב שגם בשלך בהתחלה.  רביד פלד:  מר

 28  בשנה הראשונה, הוצאנו.    : רמר אבי גרוב
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 1 אנחנו דרשנו את זה.   מר רביד פלד: 

 2  זה נפסק.   ,אשונה ואחרי זהשנה הריפה. ה  : מר אבי גרובר

 3 ל שהיה חינם ההורים רצו את זה. פר דורון. בגלזה היה בבית ס  :ותון גדמר יר

 4  אשונה היו שתי בנות ואחרי גם את זה הפסקנו. הר שנהב  : מר אבי גרובר

 5 ועשינו.  פלד: ביד רמר 

 6 זה בדיוק העניין, בגלל שזה בחינם.  ד"ר צחי שריב: 

 7  קשור.  אל  : מר אבי גרובר

 8 לל שזה בחינם. יבה, בגתה הסזאת היי  :מר ירון גדות

 9   תקציב.בחינם. אם הייתם צריכים לשלם על זה או מישהו ב  ר צחי שריב: "ד

 10 אין תקציב בבית הספר.   מר רביד פלד: 

 11אז הן לא הולכות לצבא באות לילדים שלנו בחינם. המדינה משלמת  : ד"ר צחי שריב

 12 להם. 

 13  זה קורה. זה קרה.   עידן למדן:  עו"ד 

שנייא  סקר.  עשינו מר רביד פלד:  לא  .נחנו  תשעיםה.  רוצה  מי  ובדקנו   14אחוז    .חילוני 

 15   להיות.מההורים רצו שהם ימשיכו 

 16  זה לא משנה.   :מר ירון גדות

 17 רון רצו שהילדות. ספר דוהבבית  מר רביד פלד: 

 18 ..ברירה אמיתית. מורה אחרת.  ד"ר צחי שריב: 

 19 משמעית שנכנסתי אני חד משמעית  דח  : מר אבי גרובר

 20 רות.  ות שיאו בנלא כלום,  : יבחי שרד"ר צ

גן,  לטובת סיי  לחינוך היה שנכנסתי, חלק מהתוספת שנתנו    : מר אבי גרובר  21עת שנייה בכל 

ההכש כל  עם  שלנו,  ולא  רשעובדת  קבוע  וסגל  אותה  להכשיר   22סגל  ות, 

 23מהבחינה הזאת   שמתחלף כל שנה שנתיים וכל הדברים האלה. לא היה שום

המאמצי כל  את  כדיעשינו  את  ם  המשא  לתת  כדי  כל  יהיה  בים  לא   24שזה 

 25שיש  ה שלי לזה  ם כל ההערכהשיקול. הוראה זה מקצוע, זה לא משהו בדרך ע

 26ט הזה, ואולי אחרת הן לא היו  באנשים בנות שבאות לצבא ונותנות גם בהי

זה   ורוצות לשרת את הקהילה  מתגייסות,  יפה בסדר גמור שהן באות   27וזה 

 28לא  , אני  כליהכללא היה שיקול  נו בזה  ן בחרכשלעצמו, אנחנו ברמת השרו
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 1לו  את זה כאי  תם מצייריםאבל זה לא, א  יודע איך בדיוק מנסחים את זה,

 2ה כל מאמץ שהנושא הכלכלי לא  שלא יודע נטע יש לך איזה רעיון, אבל. נע

 3ה כחד פעמי.  חירת הגוף החיצוני. אבל אתם גם מדברים על זיהווה שיקול בב

 4 ת.  זה כמה כסף יכול לעלו

 5זה יכול להיות פעמיים, שלוש בשנה. בבית ספר לכל  פעמי ה  אבל החד למדן: דן עי "ד וע

 6ו כל יום  אבוטינסקי, יום רחבעם זאבי, יום בן גוריון  ים, יום ז'מיני אירוע

 7 אחר. 

 8 יום שולה.   : מר אבי גרובר

 9 או יום שולה.  עידן למדן:  עו"ד 

 10 יום שולה  זה בסדר בחינם.   : ברמר אבי גרו

 11החינם צריך להיות שיקול. צריך להיות    ללא חינם. לאלא בין חינם   דן: עידן למ "ד וע

 12 פעמי. יה ביום החד אתה רוצה שיהמי 

 13לי לא נתקלתי אני שבע שנים  לים משהו בחיים שעבחיים שלי אתם מ גב' דברת וייזר: 

 14  ה מ ש  נהלת בית ספר בכללמתעסקת עם זה, בכזאת, לא נתקלתי אף פעם שה

 15בגלל שהיא בחינם. לא   קדם איזה שהיא פעילותשלה, ל  קוליםעל מפת השי

 16  יודעת. 

 17 אומר לך אבל.   רביד  :מר ירון גדות

 18 ני נתקלתי ולא.  אאני נתקלתי. אני יכול להעיד ש עידן למדן:  עו"ד 

 19 בגלל שזה חינם אז באים והם אומרים זה חינם זה לא.  גב' דברת וייזר: 

 20  .  כן. זה מה שהוא אומר  :רא קלנמר גי

 21, תשעים תחילוני  איהש  הנוכש  כי טוב .וזה היה הדבר ה  היה שירות לאומי פלד: רביד  רמ

 22 ו.  אחוז הסכימ

 23 לל זה היה.  גזה היה טוב אבל זה היה בחינם. ב  :תמר ירון גדו

 24של עידן   2017עידן, משפט אחרון. מאוד חשוב בעיני, כפי שהייתה הצעה ב  :מר גיא קלנר

 25ירד זה ונוספים וכו', כשהדבר הזה א עסק בגם הוכמו שאבי אומר, שושלי, ו

 26  אפשר להסכים על זה   לשטח. אני מסכים שבסופו של דבר בעיר הזאת, יעקב

 27 ה.  או לא להסכים על ז

 28אמרתי לך איך אתם אוהבים להכניס את יעקב בדיון הזה. אני לא   י: קמר יעקב קורצ
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 1 אפשר להצביע.  אומר לכם כלום, אתם תעשו מה שאתם רוצים.

 2 י שמעיר על זה.  כי שמעתי, אז אני מתנצל אני חשבת  :קלנר גיא רמ

 3 לזה מה קרה.  יעקב אתה צד עידן למדן:  עו"ד 

 4 ? לנטע הערתי אני ?למה אני אמרתי משהו רצקי: קב קומר יע

שחשוב  :מר גיא קלנר מה  מתנצל.  אני  כלום,  אמרתי  לא  חזרה.  נגמר  חושב    ,יעקב   5אני 

הא ולשבמקומות  עיר  למועצת  ולה  קעיר  לא  קשור זה  זה  לבחירות,   6שור 

ש תולהרכב  עיר.  ל  של  ולהרכב  מועצה  של   ולהרכב  זכושבים  וחובה יש   7ת 

 8א  זה רמת השרון הי  סדר גמור. בגללת בתחומים האלה. זה בלקבוע אג'נדו

 9לא בני ברק וגבעתיים היא לא ירושלים. בדיוק בנושאים האלו יש הבדל בין 

ב בדיוק  תושבהערים.  האלה  מחנושאים  אים  את ליטים  מגדלים  הם   10יפה 

ל או  וילדיהם  יכוא.  העיר  וראש  העיר  מועצת  האלה  בנושאים   11לים  בדיוק 

 12זה שהאמירה    וצאה מהדבר הזהבל מה שחשוב שיקרה כתלקבוע אג'נדות. א

 13והרוח הזו תרד גם לשטח ולמנהלים ולאגף החינוך, ואני  סמוך ובטוח    והז

 14 ראש העיר.  ות, שדוברת כך תעשה. דובר

 15ה  , כאילו מה. אתה כבר בתוך זה. ז גיא. אני חייבת להגיד לך אין לי : ת וייזרדבר' גב

 16י לנסח את מה צריכים להבין שגם כד  כשיו אנחנו בשיח. אתםלא שאנחנו ע

 17 ר שכבר. הרי שלחתי לה את התוכניות, את טע ניסחה זה ברונש

 18ימות.  קיות שלא  ועמותחינוך כל הזמן.   עצוב שלא מתקיימים פה דיונים על  : מר אבי גרובר

 19 קורא פותח את העיתון.  ולא בזה שהיום בבוקר אני 

 20 ק זה מה שבאתי להגיד. בדיו גב' דברת וייזר: 

 21בשמונה מאתיים זה רמת    3.3  ף הכי גדול בארץ. פידהיישוב עם היחס העו  : מר אבי גרובר

 22 שרונים. מקום ראשון בארץ. 

 23 וין. צמ  :מר גיא קלנר

נד  : מר אבי גרובר עלבוא  מער  הדברים  בר  יופי,  זה  שלנו    כתהאלה  את  החינוך   24לוקחת 

 25מקום ראשון.    . רמת השרון3.3גבוה בשמונה מאתיים פי  הילדים. היחס הכי  

 26 ראשון.   כל כך הרבה דברים מקום

 27  אגב, הכתבה סקרה את זה מכיוון הפוך אבל לא משנה.   :מר גיא קלנר

 28 ין. א מבי לאנ ?םמה אתם מתלהבים שאתם ג'ובניקי  :ן גדותירומר 



 04-8666313י,  יגמחברת א                                                                                                                                                  

 6.12.20מישיבת  מליאה  מן  המניין  מיום    23יכל מס' פרט

 

 

34 
 

 1  לא ג'ובניקים הם לוחמים.  רת וייזר: דב גב'

 2 משהו על חינוך פה.   הארממה. אבל זה דיהק מאתיים זה היום שמונה  : מר אבי גרובר

 3רות מלא בן אדם  מה רע בשירות מלא. מה קרה. זה משנה איזה שי דן: ן למדעי עו"ד 

 4 שירות  עושה. לפחות היו עושים חצאי

 5יות, אני רוצה לשים את זה ילונשגם למשפחות ח  ק להגידי ריתרצ ב: ד"ר צחי שרי

 6ילוניות ברמת השרון ויש אני מכיר שר את כל הדיון הזה. משפחות חבהק

שלוש   שתיים,  איזה  להם  אלה.  כאישית  יש  חילוני,  ייחודי  חיים  אורח   7יש 

 8יזה שהיא  להם אמיתות ויש להם דברים שהם מאמינים בהם בא  ערכים ויש

 9וגם את זה צריך לכבד,  יות את החיים שלהםצריך לחבים שם חושצורה שה

 10ום מגן ילדים ועד יב'. ופוגעים בחופש  נושאי דת בכל תכני הלימוד הי  ונכנסים

 11הם רוצים לחנך את הילדים שלהם. זה לא שפה    ךהבחירה של האנשים אי

 12חינוך כותבים את הספרים האלה, אבל זה נכנס. זה מגיע. לא רק  במחלקת ה

 13להם שצריך להתחשב בהם גם,    ים ודברים שחשוביםות, ערכש רגשיים ילדת

 14להמשיך ולהקפיד על כך. ההצעה הזאת  לחילונים. וחשוב שהמערכת תדע  גם  

 15פה, לא בגלל שזה ניסיון להצביע על משהו לא    תשמנו אותה את ההצעה הזא

במ אחרי  בסדר  שאחת  שנוכחנו  בגלל  פשוט  אלא  בעיר,  כאן  שלנו   16ערכת 

לעיר  ת מחומערכוהשנייה ה ה ץ  ועד משרד  עצמו שאמורים  חמהמחוז   17ינוך 

 18שעל אורח החיים שלהם, ועל    לדים של אותם משפחות חילוניותלהגן על הי

ה שאת  במובן  קרסו  שלהם,  כמו  מהערכים  מבצעים  לא  הם  הזאת   19שימה 

 20ה זה המפלט האחרון, אנחנו, מה שאנחנו יכולים  שצריך. ואנחנו קוראים פ 

 21נו מקובל. ייש נוסח מוסכם ועלי שמח שזה אנח את  לעשות בשביל להבטי

 22  זהו. 

 23קודם כל עלתה פה הצעה לסדר שעלתה בישיבה הקודמת או שתי ישיבות   :תמר ירון גדו

 24הזזתם אותה קדימה והחלטתם להכניס את ההצעה    םלפני כן, משום מה את

 25שיו, שזה מעשה גם אנטי דמוקרטי, אתם לא יכולים כל פעם שבא  הזאת עכ

קדלסדר,    הצעה  להזיזלכם   האופוזיציה  אחרת  של  הצעה  ולהכניס   26ימה 

הז גם  לסעיף  זה  מזה  ויותר  תקין  לא  זה  הצעה  ה.  שם  הייתה  כי   27פחדנות. 

 28 שאתם הגשתם הגוש החילוני 
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 1  שלא אתה ניסחת.    : רוברבי גאמר 

 2 תי.  י ניסחשלא אנ  :מר ירון גדות

 3ש, ו דוחים בחודי שאנחנאמרת  כי אזאבל סיימנו את זה בפעם הקודמת ירון.    :מר גיא קלנר

 4  ההצעה.  והסכמת על זה ומשכת. והנה הגיעה 

 5 הגיעה ההצעה כן.    :מר ירון גדות

 6  זה בדיוק העניין.    :מר גיא קלנר

 7אותה להפעם. היא    והייתה ההצעה שלי לסדר הייתה הצעה לסדר שדחיתי  :ותדמר ירון ג

 8 הייתה על סדר היום.  

 9  מועצה.  שיבתוזה יעבר חודש   :מר גיא קלנר

 10ל משהו יע עליה, כדי להצביע לפני זה עוהזזתם אותה קדימה כדי לא להצב  :רון גדותמר י

 11  אחר. זה לא תקין,  

 12  ?מה זה משנה :  מר רוני בלקין

 13 ?אולי זה היה. מה לא תקין ?מה לא תקין ד"ר צחי שריב: 

 14   ?מה לא תקין  : מר אבי גרובר

 15 בלת.  קיה . הנתקיבל  .תודג ןוריל טידרקה :  מר רוני בלקין

 16  לא קיבל כלום. לא קיבל כלום.   : ברמר אבי גרו

אם    :גדותמר ירון  זה  את  ואמרתי  הקרדיט  אותי  מעניין  לא  בלי   יל  ונתתלהיפך.   17  לדבר 

 18י אתם תבינו. זה רק אמרתי שזה שאתם מזיזים סעיפים לא  להפסיק אות

 19ה.  ע נגדזה שהייתה פה הצעה שלכם שאתם רציתם להתחמק מלהצביתקין ו

 20ואתם דיברתם עליה כל כך בנחרצות שאתם שלכם. שאתם הגשתם    הצעה

 21הזזתם    יו אם היה הייתה מוגשת הייתם נאלצים להצביע נגדהבעדה, ועכש

מ קדימה  עניין  תאותה  לא  פחדנות.  אותי וך  מעניין  ולא  רוני  קרדיט   22של 

שהדב העיקר  לקחו  קרדיט,  כי  למה.  נכון.  נעשים  לא  והם  נכון  יעשו   23רים 

 24יציה הלא נוחה, והקימו צוות שמתוך  לסיבוב בתוך הקואל  וד הפעםתכם עא

 25היו בו  חברי מועצה היה בו אחד, ומתוך כל הגוש החילוני,    ה סיעה של ארבע

 26של סיעת ראש העיר היו בו הבנתי דוברת    הסיעה של שלוש  ךשניים, ומתו

ועוד שניים מתוך סיעות שהם ביחד    ומיכאל. שניים מתוך  27הסיעה של אבי 

 28  וצאה הזאת. וזה הביא אתכם לת מאוזןזה לא  .השיש
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 1  ה. תוצאה טובה או לא טוב מר רביד פלד: 

 2הגיד מה אין בהצעה הזאת.  ל לא. לא טובה. עכשיו. מה שבגלל זה אני רוצה    :מר ירון גדות

 3התקציב, והתקצוב   מה שעידן אמר וגם גיא אמר, זה  אחד הדברים באמת זה

 4 שחסר. 

 5  ודמת. עה הקהיה בהצה לא אבל ז ד"ר צחי שריב: 

 6 שהיה בהצעה הקודמת. היה בהצעה הקודמת.    :גדות מר ירון

 7  . 2017-היה בהצעה הקודמת. ב עידן למדן:   "דעו

 8 זאת לא נמצא.  עה הצובה  :מר ירון גדות

 9  זה עבר. בהצעה של רוני זה לא היה.   2017 ד"ר צחי שריב: 

 10הצעה שלי  פתוח את הלים לאתם יכושלי והיה בהצעה הקודמת היה בהצעה    :מר ירון גדות

 11ני אקריא לכם אותו  להיום ויש שם את הסעיף ואני יכול להקריא לכם. א

 12מה שאין שם,  ם אותו.  ת . שהזז9כשההצעה שלי בסופו של דבר תגיע בסעיף  

 13צם צריך לפנות אין בהצעה הזאת שום דבר נגד הדתה. אני אתם אומרים שבע

 14זה לא קורה.   זה בולשיטככה.  א קורה  זה ל  לועדי ההורים או להורים, בפועל

 15צעתי והיה לזה רוב להקים  . הןורודאני הייתי בוועד המוסדי של בית ספר  

 16, שרוצה לבדוק דרך  התכנים  ל וברת עשע  ?ועדת הדתה, מה זה ועדת הדתה

 17צוות החינוך של  אגב, זה דברים שהגיעו מרמת השרון חופשית כשהייתי ב

 18רוצים את   שאמרו שהםהורים    יו הרבהעה. הרמת השרון חופשית. העלנו הצ

 19ל אם יש הורים שרוצים זה. היו עוד הורים שאמרו שהם לא איכפת להם, אב

 20  נגד. ואז זה ירד.   אוקמה המנהלת ואמרה שהיאת זה אז הם בעד. 

 21    ?אני גם הייתי בוועד המוסדי. מה לדוגמא מר רביד פלד: 

 22שהיא נגד  ת אמרה  ו המנהלורים רצה. ההאמרתי רצינו להקים ועדת הדת  :מר ירון גדות

 23  אז זה ירד. 

 24  בדיוק מה היה.   המוסדי עשה הצבעה תספרלא ההורים רצו, הוועד  מר רביד פלד: 

 25  מה היה.   ר בדיוקפאני מס  :מר ירון גדות

 26ו. לנו לא מפריע כי אין  היית אתה ועוד אימא אחת שרציתם, אמר לכם תעש מר רביד פלד: 

 27  ילו. חד אפרעיון אעם אתם לא ב  רוב. אבל תעשו. אבל

 28ם. ואז תדבר. כי להפריע לי כל  אני מציע שתבקש זכות דיבור כשאני אסיי  :מר ירון גדות
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 1  כל מקום.  שנייה מ

 2  אתה משקר פשוט. כי הייתי נוכח שם וזה לא היה.   מר רביד פלד: 

 3תפריע    . ואלקש זכות דיבור ותגיד שאני משקראני משקר, תבעדיין גם אם    :מר ירון גדות

 4. אני לא משקר. בוועד היה לזה רוב, קמה המנהלת ואמרה שהיא  עלי באמצ

משהו מתנגדת יעשו  לא  הם  מתנגדת  המנהלת  שאם  אמרו  ההורים  ולכן   .5 

 6מדת המנהלת. זה מה שקורה בפועל יש פה בהצעה זאת אין אפילו לע בניגוד

 7 עדת החינוך. ולחשוב איך עושים את זה. להביא את זה לוו

בע דן: ן למעיד  עו"ד שההורים  יזאת  אז  המנהלת.  של  בעיה  לא  זאת  ההורים,  של   8ה 

 9  יעבירו 

 10  לא. זה בעיה.   :ן גדותמר ירו

 11 ה לא היה. זעידן זה לא היה. עידן.  מר רביד פלד: 

 12 אז תגיד שלא היה. אז תגידו לא היה.  עידן למדן:  עו"ד 

 13    הוא אומר לו. ?אתה לא יודע שהוא שקרן  רצקי: מר יעקב קו

 14שמעת אותי    ?י לו שהוא שקרן. שמעת אותי פעם אומר לבן אדם שקרןתראמ לד: ביד פר מר

 15  ו כי אני הייתי נוכח שם. אתה יודע מה אמר  ?אומר למישהו פה שקרן  פעם

 16אמר להם אין    תביא רעיונות, תגיד לנו מה.  לא שואלים,  אין בעיה תעשה    ?ול

 17  לעאת זה  לוקחים  נחנו  ה אימא אחת אמרו אין בעיה אה. הוא ועוד איזבעי

 18 עצמנו. לא באו ולא הביאו ולא כלום. 

 19   חבל מאוד. עידן למדן:  עו"ד 

 20   ?ילטוב. אני יכול להמשיך את דברי בלי שיפריעו   :מר ירון גדות

 21  כן תחתור לסיום אבל.    : מר אבי גרובר

 22נו  . הצער עכשיו זה שקר חד משמעיתא. זה מה שרביד אמחתור לסיום.  אאני    :מר ירון גדות

 23ה הורים שהיו בעד, היו כמה הורים שאמרו שלא מפריע  היו כמהדתה,    ועדת

 24הם גם בעד. הם רוצים, קמה המנהלת אמרה שהיא נגד זה ולכן  להם ולכן  

 25ה מה שיקרה בפועל גם עם כל הדרישות וההצעות והבקשות שלנו  . זלנפזה  

ל הזאת  בהצעה  תפה  ההורים.  מוועד  לבקש  או  ההורים  לוועד   26קום הציע 

 27שהוא רוצה אחרת, וזה לא יקרה. כי   גידישהו שאו מי  המנהל  ומנהלת אה

 28 חד.  גד הצוות המקצועי של בית הספר. לא יצאו. וזה דבר אהורים לא יצאו נ
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 1אז מה אתה מציע שחברי מועצה ינהלו את בתי הספר ברמת השרון.   : קורצקי במר יעק

 2  ? ע שחברי המועצה ינהלו את בתי הספראתה מצי

הציע  מ  ניא  :תן גדומר ירו ההצעה  שההצעה  היא  לטובתה  דיברו  וכולם  שהייתה   3קודמת 

 4 להבין אנחנו נמצאים עכשיו במצב.  שתעבור. חשוב 

דמוקר מר יעקב קורצקי:  זה  הדטאבל  והחליטה  ומכבדים יה  ועדה  שיעשו   5מוקרטיה 

 6  את הוועדה שקמה. מאוד מכובדת. 

 7 יע לי. פרם להבמקור. שתדב אבל למה אתה לא מחכה לתור שלך  :ירון גדות רמ

 8  ההצעה הזאת אחרת.   עידן למדן:  עו"ד 

 9תן לי לסיים את הדברים פעם אחת ותגיד בזמן שלך מה שאתה יתלא  למה    :מר ירון גדות

 10 ה. כולל שאני שקרן וכל מה שאתה רוצה.  צרו

 11  .  דיברת יותר מידי מר יעקב קורצקי: 

 12צב של בעצם מצאים עכשיו במנ  נו, אנחהפריעאנחנו נמצאים. הוא אמר והוא    :מר ירון גדות

 13, שיש שם בעצם שר שהוא לא  בין בחירות מה שקורה עכשיו במשרד החינוך

קוראי איך  לא  הוא  היהמהמפד"ל  הבית  להם,  זמני.ום  מצב  זה   14אחרי   די, 

עכש לקבל  יכולים  אנחנו  להשתנות.  הולך  זה  איזה  הבחירות  החלטה   15יו 

 16עם שיהיה שם עוד פה  ראה, כנה יהישאתם רוצים, יבואו הבחירות נראה מ

 17ל הדתה בתוך מערכת  שר מהבית היהודי והדברים עוד הפעם יקבלו כיוון ש

 18פשר להצביע נגד,  אהצביע עליה בעד  החינוך. לדעתי ההצעה הזאת אפשר ל

 19 ה מצב זמני.  היא תצטרך להשתנות אחרי שהדברים ישתנו במשרד החינוך. ז

תחליט    : מר אבי גרובר המדינה  מהז שואם  ת  ם.ישלומד  ה  השרון  רמת  אנחנו  אז   20ודיע 

 21  ?ודים של מדינת ישראלמבטלים את לא לומדים כאילו. תוכנית לימ

שאל  :מר ירון גדות חושב.  אתה  מה  טובה.  המדינ  השאלה  אם  חושב.  אתה  מה   22ה  טובה. 

 23 תחליט שהיא רוצה.  

 24דינת מזאת  מי   ברור, ברור שאנחנו נחליט מה שאנחנו רוצים,ר,  ברו מר יעקב קורצקי: 

 25  אל. ברור.  ריש

 26 תוכל לעשות קווץ אה כן. אז אני חושב שלזה אין לך אולי   :מר ירון גדות

 27 רמת השרון אנחנו מחליטים מה.  מר יעקב קורצקי: 

האדם   עידן למדן:   דעו" לכבוד  הפלורליזם  לערכי  מחויבות  שהם  עמותות   28הכנסת 
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 1ינות וקים ומצת אופלהרחב  וויון ואי הפליה, להכרת וכיבוד כל המגזרים.לש

 2 זה רע? 

 3ו מהדברים שאמרת שהוא ומה היה עד היום ברמת השרון. יש משה מר יעקב קורצקי: 

 4   ?רוןלא חל ברמת הש

 5 לא קשור.   : מר אבי גרובר

 6 א. היו גם פעמים   עידן למדן:  "ד וע

 7 פיק.  הלת אגף החינוך. מסתהיה אמיתי. הנה מנ מר יעקב קורצקי: 

 8 ואחרות. שנכנסו עמותות כאלה  ים בעברה פעמהיו כמ עידן למדן:  עו"ד 

 9   מספיק לספר סיפורים. מר יעקב קורצקי: 

בנו עידן למדן:  עו"ד  להוציא את  צריך  היה  ולא סתם  זה.  יודע את   10השירות    תאתה 

 11 ולהכניס 

 12 אבל למה אתה צועק.    : מר אבי גרובר

 13 אבל אתה עם רוב.   גב' דברת וייזר: 

 14 צועק, לא אני צועק.   סגן שלךעק. התפרץ וצוהוא מ עידן למדן:  עו"ד 

 15 הוא אמר איזה משפט. אתה.   : מר אבי גרובר

 16  די. אתה יורק בלי מסיכה זה לא. באמת.  רת וייזר: דב גב'

 17 אתה צריך להיות גם סגן. רגע. סעיף   וםיה מר רביד פלד: 

 18 צב הזה.  ם הוא ימשיך בקאני מתנגד לו א מר יעקב קורצקי: 

 19   אתפרץ. בל לאבסדר. א : עידן למדן עו"ד 

 20  אבל אתה חייב להיות   ירון. אני חייב להגיד לך משהו. אתה אמנם אופוזיציה  :מר גיא קלנר

 21עושה את זה להוריד את    את. תראה את רוני איך הואופוזיציה הוגנת וענייני

 22דה מקרב חברי המועצה. ועדה כובע. הגיע לפה נושא מאוד טעון. הוקמה ועה

 23  הכול  מייצגת. לא 

 24 ת. לא מייצגת.  יצגמי אל  :גדותמר ירון 

 25י לך על אף רגע לא להפריע, אני לא הפרעתהפוסל במומו פוסל. אתה אמרת   :מר גיא קלנר

 26ועדה שבעיננו מייצגת את המועצה לא   שעמד לי. לא הפרעתי לך. והוקמה פה

 27ך כבר  גוש חילוני ולא גוש חילוני. אמרתי לל פי מספרי סיעות והכול נמדד ע

 28שמרכיבים את מה  י מזדהה עם האנשים  שאנ  עמיםה פש הרבעשר פעמים שי
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 1ה של ש שלא. באלף נושאים שמאוד חשובים לעתידשנקרא הגוש החילוני, וי

 2בר  שאנחנו נעים בתוכם. זה דבר ראשון, ד  העיר. יש המון. המון ספקטורים

 3עה  קולה לדעתי כמי שעשה עם עידן את ההצשני הגיעה החלטה מידתית. ש

עוד   2017ב כוקא  ינ  היית   כשאתה  אני  עם  ולכן  הכבוד.  שלעיתים  ל   4חושב 

 5  נזוס, של כל סיעות הבית, כמעט כל סיעות כשמגיעה לחדר החלטה בקונצ

נושא מאוד, מאוד טעון, ע על   6משהו שבישיבת המועצה האחרונה    להבית, 

 7הזאת, ולראות שהיא מקוימת   סכמת למשוך כדי לקבל את ההצעהאתה ה

 8  . עליה סדר היום ומצביעים ועולה על

 9 לדעתי היא לא מקוימת. עם הצוות הקיים.    :ן גדותירומר 

 10  אתה מחפש.   :נרמר גיא קל

 11 שניים בתוך.   :מר ירון גדות

 12 ם. יתן לו לסי מר יעקב קורצקי: 

 13  אתה לא יכול להגיד ליעקב   :מר גיא קלנר

 14 ך אבל תסיים.  אני לא אוכל לדבר אחר כ ים.סית  :מר ירון גדות

 15וד בנושאים מסוימים לקבל את עמדת כמעט רוב חדרי החדר למיב לחי  אתה  :מר גיא קלנר

 16תה  בנושא סופר טעון בין סיעות חילוניות לדתיות. לאחרות למה שא  מלבדך.

 17  ישבו כולם בוועדה השקיעו בזה זמן, ישבנו ארבעה אנשים.   ...לא רוצה

 18 ? מי זה הוועדה  :דותמר ירון ג

 19  עצה. טה מושהחלי םישנא העברא  :גיא קלנר מר

 20בו את יים מתוכה על ההצעה שאני הסכמתי הם קמו ועזנארבעה אנשים שש  :גדותמר ירון 

 21 החדר 

 22 אתה עוד פעם מפריע.    :מר גיא קלנר

 23אבל זה הצעה שגם גיא וגם אני וגם נטע  זה הצעה שאנחנו הצענו.   דן: מעידן ל עו"ד 

 24  יעו. זה הצעה של כולם.עוד חברים חתמו והצ וגם רוני וגם

 25 של כולם.  צעה זה ה  :רקלנ גיאמר 

 26 ווקא יותר  הם הלכו וניסחו אותה בצורה אחרת ד עידן למדן:  עו"ד 

 27א ולהגיד ירון. ירון. עם כל הכבוד  ואז אתה במקום לבוא ועם כל הכבוד לב  :מר גיא קלנר

עושים  ל אתם  איך  הזה  הנושא  לפני  ולהגיד  וקדימה  רוחאמשיכה  בוא   28ה 
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 1הצעה לסדר של  . אתה לקחת  ואחורה  קדימהשאתה עושה את המשיכה  כ

במקומ אותה  והצגת  אנשים  אפ.  םתשעה  לעיתים  מסיים,  להגיד  אני   2שר 

 3ך הזה ולא לחפש  יטופל, טופל יפה ואני משתתף בתוך התהלשאפו הנושא  

 4 רכב. זה היה לא במקום.  בכוח איפה לפנצ'ר את ה

 5  בהחלטה בבקשה רוני.   ה לא מופיע לוכשזגם   : מר אבי גרובר

 6ה להגיד לכולנו לא יודע פוליטיקה זה לא רק להורדת ני רוצאחד, א :  יןבלקוני מר ר

אינ רק ידיים  מנסים  הזמן  שכל  בזה  הדברים  את  לנהל  אפשר  אי   7סופיות. 

 8יד ידיים. ואת זה שאני הייתי בריון סדרתי אי אפשר להאשים אותי  רולה

 9לטעמי  דתי,  ר לדעתי הוא מאוזן ומיאבקים כאלה. התוצבזה שאני חושש ממ

 10יודעת    טיקה של המשתתפים. אני סומך מאוד על נטע, שהיא לא כל אריתמו

 11תר חילוני בתוך העסק הזה, למרות שאני טוב ממני את הצד היולייצג אפילו  

 12קודם. אני אולי תמים אבל ברגע  אופוזיציה. הדבר השני ואמרתי את זה גם  ב

נמצ מקבשההורים  של  בחוג,  ההחלטה  אים  בלי  מאמין  בטח  הוריםאני   .13 

 14  םיפפוכתמורים שכך  ת השרון, הם דעתניים. אני לא מכיר ההורים של רמב

הספ בית  מנהלת  שמדיחמול  הורים  מכיר  דווקא  אני  בית  ר,  מנהלות   15ים 

 16 הספר. 

וטו    : מר אבי גרובר אין בחוק  נשלה את ההורים.  לא  בוא  חוקים בתוך העסק.  יש   17חבר'ה 

 18  . להורים

 19 ים שם. צאנמ  םהש ברגע אין וטו אבל :  יןמר רוני בלק

 20 ורים.  אנחנו משתפים ואומרים להם אבל אין חוק. בסדר אבל לא לספר סיפ  : ברמר אבי גרו

 21 .  םדומיננטי םה מר יעקב קורצקי: 

 22 שהם לא קיימים. אין וטו להורים. אנחנו נשתף אותם מן הסתם בתוך    : ובררמר אבי ג

 23 ים.  הם דומיננטיל אב מר יעקב קורצקי: 

 24   ורים יקבעו את התכנים. להגיד. שהה רון מנסהמה שי הז  : רמר אבי גרוב

 25 שמעת אותי אומר שמה.   :  מר רוני בלקין

 26 ים מסתכלים ואחרי זה אומרים.  שאז אני אומר. אבל הציבור מסתכל, אנ  : אבי גרובר רמ

 27 שההורים יקבעו את התכנים.   יתרמא אל  :מר ירון גדות

 28וד דעתניים, כך שני הורים מא  בוא אחרלים ל אין וטו להורים ויכו :  יןי בלקרונמר 
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ולהגיד   ספר מסוים  בבית  קולניים  להםמאוד  נראה  שלא  לא  שמה  עדיין   ,1 

 2י של אותם הורדות ידיים. נים את כל בית הספר. זה בדיוק הצד השמכופפ

 3 טרום  את השניים שהם כאילו שמייצגים איזה קיצון על הספקתמיד יש לך 

 4  ם. אבל זה העול  : אבי גרובר מר

 5ת כל המערכת ולרוב עוד פעם זה לא מצליח להם  לסובב אומנסים   :  בלקין מר רוני

 6 ם ה שהם יותר מתונים, ויותר פלורליסטים באמת ויודעים גכי יש גם את אל

 7עמדות שקצת שונות מעמדות הבסיסיות שלהם, ואני חושב שההורים    לקבל

 8ם והם  כפתיים מאוד מעורבים, הם מאוד אל דבר ההרמת שרונים בסופו ש

 9אותם כשזה לא בכיוון. זה לא קשור בכלל לוטו או לא    א נותנים שיסובבול

 10ר היא לא מחפשת לחיות כל הזמן בהתמודדות הלת בית ספ. גם כל מנלוטו

 11בית ספרי שלה. היא לא מחפשת כל הזמן לחנך גם את ה  םל הנהגת הוריומ

 12ו  כזה שהד שיח    בים ובשוטים. ולכן יש דותם בעקרההורים או בכוח לייסר או 

 13.  ם הילעאת הווקטור במקומות שיש בהם הסכמה    בתנשיח כנראה בסוף מ

 14 זהו. 

 15 השלמה הזאת. ה את קר ,עטנ  : מר אבי גרובר

 16למה כדי לכסות את הפינה הזאת של העניין של הכסף. ככה. רק הש  ויש לנ  :פרופ' נטע זיו

ס בית  לפעילות  חיצוני  גוף  להכנסת  הבחנה   פרית בהחלטה  תעשה   17ולא    לא 

 18ום לעומת גוף שפעילותו מותנית  תשל  עדפה לגוף המציע פעילות ללאתינתן ה

 19 בתשלום. 

 20שיבה. ולמה ילא הוגן. מיכאל היה איתכם ב קבעתם. זהחוץ ממה ש מר יעקב קורצקי: 

 21 עשות את זה עכשיו. הוא. זה לא הוגן ל

זה ד"ר צחי שריב:  לו משהו להגיד.  יש  גריידי אולי   22אתה   פייר אתה אומר.לא    גם 

 23 ציע משהו אחר.  יכול לה

 24 קבענו ועדה.  מר יעקב קורצקי: 

מעדי  :פרופ' נטע זיו אני  בחינם  שהוא  בגלל  יגידו  הוא  לא  אז  מתאים  הוא  אם  אותו.   25ף 

 26 . מתאים

נגיד   ' דברת וייזר: בג יש  העניין  לצורך  עכשיו  אם  עכשיו.  אם  הבנתי  לא  אבל   27רגע, 

ניקח את  28ים ו משלמשאנחנ  ?נכון  "אפשר אחרת"מותת  ע  פעילות חינוכית. 
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ספ לבית   ₪ אלף  עשרה  ועכשיו  שמונה  ערבים תר.  שמקרבת  עמותה   1יהיה 

 2 מלכ"ר בגלל שהיא שייכת זה כ שה אתישראליים ויהודים והיא עו

 3 חינם לא מלכ"ר    : ברי גרובמר א

 4לאיזה שהוא מימון. אמרתי היא עושה את זה בחינם בגלל שהיא  גב' דברת וייזר: 

 5ה.  ת מה ממשלעל ידי איזה שהוא לא יודע  שממומן  מלכ"רהעניין נגיד    ךלצור

 6  ?אז אנחנו לא יכולים לקחת אותה בגלל שהיא בחינם

 7 . לא חשוב. חיה כזאת א. אין   :פרופ' נטע זיו

 8  ?, אז למה לרשום את המשפט הזהאין חיה  מה זאת אומרת דברת וייזר: ' בג

 9 עדי. קול הבלה השיל ב. זה לא יהיבאאין חיה כזאת א.  עידן למדן:  עו"ד 

 10 בית. ה בעיה תקצי אבל אז יש פ גב' דברת וייזר: 

 11 זה לא השיקול הבלעדי.   עידן למדן:  עו"ד 

 12ת יועצים לו לבצע שיקולים. גם בוועדיזה לא נותן לנו אפשרות כא : ת וייזרגב' דבר

 13  ץ אוי ואבוי לכם אם אתם יושבים בוועדת יועצים ולא עושים שיקול של יוע

 14   שהוא יותר זול.

 15 לא אמרנו יותר זול.    :זיונטע פ' פרו

 16 לא יותר זול. מדובר על תוכן שלא יהיה    :קלנרמר גיא 

 17  מול כסף.   נםחי עידן למדן:  עו"ד 

 18 ר.  תו דבוזה א  :מר ירון גדות

 19 לא. זה לא אותו דבר.    :פרופ' נטע זיו

 20 . לקחת נוח לנו י זה הכיכ "אפשר אחרת"עכשיו אני אגיד אם  גב' דברת וייזר: 

רוצה שיהיה משהו שכאילו  : וברבי גרא מר לא  בפעילות    היא  היא שיש משהו   21חד  הכוונה 

 22 ומד בכללים.  פעמית לא עומד בכללים, בכסף כן ע

 23 לא מה שהיא אמרה.  זה .לא גב' דברת וייזר: 

 24 זה הכוונה.   : מר אבי גרובר

 25  זה לא משתמע ממה שהיא אמרה. גב' דברת וייזר: 

 26   ו קודם.דיברנזה מה ש  :לנרמר גיא ק

 27בינה. זה לא המשפט. אם יש ה מהר, מאוד אני מלא. אני מאוד מבינ גב' דברת וייזר: 

 28א רוצה את  למשהו שלא עומד בכללים, אני בכלל  משהו שעומד בכללים או  
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 1 לא עומד בכללים וזה לא משנה אם זה בחינם או לא בחינם. מי ש

 2 בכללים.  ם על לא עומדלא אומרי  :מר גיא קלנר

 3. אני אומרת עכשיו עמותת אז יפה. מה שאבי אמר, זה לא רלוונטי וייזר:  רתדב גב'

 4שלמים לבית ספר. עכשיו  שמונה עשרה אלף ₪ לשנה אנחנו מאפשר אחרת  

 5רוצה לקרב בין ערבים ליהודים, והיא בחינם. כי יש עכשיו  ה שתמותקום הע

תמ מה  יודעת  לא  עכשיו  נגיד  של  היאחזון  זנדברג  החינוך    ר   6אה. בהשרת 

 7כניס  אחנו בוודאי שאני  ה עכשיו יש פה עמותה אחרת. אנהיא רוצבסדר, ו

 8שה  עאהחינוך ואם אני לא    אם אני אמליץ לראש אגףאני אגיד לך למה. כי  

 9קופה הציבורית התפקידי כנבחרת ציבור שאמונה על  לי חוטאת  נאת זה א

 10ב  'נדה של קירו ת את אותה אגמדקלקחת את העמותה שלא עולה לי כסף שמ

 11 ם. ערבים ויהודיל ות, שלבב

 12 רק בגלל של הכסף. זה בגלל העניין.   לא אבל עידן למדן:  עו"ד 

 13   א מסכימה.לא. אני ל גב' דברת וייזר: 

 14 תפקידנו הציבורי. לטאים ו חונאנח גב' דברת וייזר: 

 15 י. לא בטוח דוברת. את לא בוחנת את זה בספקטרום היחיד  :מר גיא קלנר

 16של ות שעכשיו של מימון  אני רואה שתי עמותרת. אם  ת אוממה זא וייזר: גב' דברת 

 17ה משהו  שאנחנו, ז  אותה אג'נדה בכוונה אני לוקחת את הערבים יהודים בגלל

 18 ן כסף. ודמנו אותו וממומן בהמשקי

 19 בגלל שהוא לא קיים במימון חינם מהמדינה. אבל הוא לא קיים.  עידן למדן:  עו"ד 

 20 ? ולכים לבחירותהבאה ה  ם שנהקיים. א ה לאמה ז ת וייזר: גב' דבר

 21 ל לא קיימות לך עמותות כאלה.  ם כקוד עידן למדן:  עו"ד 

 22 יה.  כן יה הז בחירותה  ירחא בעזרת השם אולי גב' דברת וייזר: 

 23  הרבה זמן לא עשית את הדבר הזה ולא מצאת   עידן למדן:  עו"ד 

 24 אות  החקלרד  רך משדינה. דקבלים מימון מהמ..ערבים ויהודים, זה דעת שמ  :מר ירון גדות

 25שאמונים על הקופה  תפקידי הציבורי כמיל כי אז אני פשוט חוטאת גב' דברת וייזר: 

 26 לזרוק כספים.   ךהגיד פה אנחנו משלמים נמשיהציבורית. אנחנו לא נוכל ל

 27אי  חלק מתפקיד של מערכת ציבורית זה גם לקדם תכנים ואג'נדות לא רק בר  :מר גיא קלנר

 28 כלכלי. 
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 1 ון.כנ : זרייברת וגב' ד

 2 תת עדיפות.  ש מקומות שבהם אנחנו צריכים ל םאו :יא קלנרג מר

 3ך,  תאנחנו זה אני מסכימה אי  אז יש לי רעיון. אני מבינה אותך מהר. גב' דברת וייזר: 

 4נו לצורך העניין יש אג'נדה מסוימת בסדר, ועכשיו אנחנו לא נשנה  שאם יש ל

 5'  וכו  ריע  לשזון  צם כחבת בענדה חינוכית שמוכתאת הבחירה של אותה אג' 

 6דורש מאיתנו, אבל אם אנחנו בגלל שיש לנו, גוף אחד שמשלם וגוף אחד שלא  

 7 מדברים על אותו חזון ובכוונה. 

 8 סדר.  באו קי זה   :קלנרמר גיא 

 9 או קי. אם מדובר על אותו חזון,  גב' דברת וייזר: 

 10  ף.בגלל שלא עולה כס שלא יהיה מצב של חזון נגדי עובר  :מר גיא קלנר

 11ברסיטת תל ולא מכון אחר של אוני  ןוסדיוד  ברגע שאני אבחר במכון וייזר:  ' דברתבג

 12 אביב שלוקח לי כסף.  

 13 וכן ואותה אג'נדה תו עולם תודובר על אהיא אומרת בהינתן ומ  :מר גיא קלנר

 14 בדיוק. כן.  גב' דברת וייזר: 

 15נוגדות ת מנדואג'  בר על, אבל אם מדואז אין בעיה להעדיף את המוצר חינמי  :מר גיא קלנר

 16שאין עלות בצידו. מצב שבו תהיה עדיפות במתן עדיפות למישהו  לא יהיה  

 17 בסדר. זה הגיוני.  

 18 זה ככה.  אז תנסחו את  גב' דברת וייזר: 

 19אי אפשר להגיד שגם אירועים חד פעמיים יבוצעו כאילו הנוהל הזה יהיה    : אבי גרובר רמ

 20 ?פעמייםרלוונטי גם לאירועים חד  

 21  ?זה נוהליא  :זיונטע  פרופ'

 22 מה שאנחנו מחליטים עכשיו.   : מר אבי גרובר

 23  הוא רלוונטי גם לאירועים חד פעמיים.  :ע זיו' נטפרופ

 24 ?האז מה הבעי  : מר אבי גרובר

 25 לא. הנוהל הזה מדבר על תוכן. הוא לא מדבר על שיקולים כספיים.    :פרופ' נטע זיו

 26ם שעושים  סף. יש לי שני גופיעם הכהקטע  ו  עכשי  אני לא מצליח להבין מה   : מר אבי גרובר

 27 א להעדיף את.  את אותה פעילות. מה זה ל

 28דוברת. יש    םע  עגרה  ונר בידשמה    לא זה מה שעכשיו עשינו את התיקון. זה  :מר גיא קלנר
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 1 לך. 

 2 תוכניות זה לא ..חד פעמי זה כן מופיע.  עידן למדן:  עו"ד 

 3 תי.  נקיתזה מה ש גב' דברת וייזר: 

 4 אז צריך רק לנסח את זה.   דן: ן למעיד  עו"ד

 5 לא. זה לא יאומן.   גב' דברת וייזר: 

גופ  :גיא קלנר רמ שני  ידי  על  ניתן  התוכן  עולם  ובוא.  בהינתן  שמואומרים  את בים   6 ילים 

 7 דיפות.  ינתן עתתוכן לאותה אג'נדה ברור ש ואות

 8  ת. זאת אומרת אם משהו.תי. אבל אם האג'נדה סותרנבה  : מר אבי גרובר

 9 עדיף על כסף. היא סותרת.  הל ךירצ אל התאלא. אם האג'נדה סותרת, אז   :רקלנ גיאמר 

 10שהו שהוא  ת יש מראבל עוד פעם אני שואל אם האג'נדה סותרת. זאת אומ  : ברי גרומר אב

 11צפון, חופש הדת. אז הוא  כן יוצא נגד אחרי הפלורליזם, השוויון, חופש המ

 12חינם או בין  ס בין אם הוא  לא נכנ  ן הוא ד בנוהל ולכלא נכנס כי הוא לא עומ

 13 אם הוא עולה שני מיליון.  

 14 ברור. לא. זה   :פרופ' נטע זיו

ה  : מר אבי גרובר מצב.  באיזה  להבין  מצליח  לא  אני  הי טאז  גופים ענה  שיש  כביכול   15א 

 16שלא תואמת את הערכים שאנחנו רוצים לקדם,   שמנסים לקדם תפיסת עולם

כן מצליחי בדלת  והם  להיכנס  אז אמר  זה שהם  בזכותם   17נו שהנוהל  חינם. 

 18הנוהל. בין אם  ו לא מקבלים אותם לפי  אומר שהגופים האלה במילא, אנחנ

 19טור פה. אבל אם  אילו פכזה חד פעמי, אני לרגע הבנתי אולי שהחד פעמי  

לא   זה  שגם  אומרים  אבל  אתם  בהתחלה,  שהבנתי  מה  זה  אז  פה.   20פטור 

 21רכים  צריך לעמוד בע  חד פעמיגם  ם  א  לבאא הבנתי,  חשבתי אחרי זה שאולי ל

 22  ? ם כאילוגוף שנותן את זה בחינ  האלה אז מה קשור. אז איפה מה מרוויח

 23המון תרומות,  שיש לו    ואם הוא כן נותן את זה בחינם, כי מרכז שמעון פרס 

 24  ? י לא אביא את מרכז פרס לעשות את התוכניות רוצה לקדם תוכנית. אז אנ

 25. אז אני  שה את זה בחינםשהוא עות לי  אילו. מה איכפשואל אותך אמיתי כ

 26 ת הזאת.  לא. מה התוספת הזאת. איפה התוספ

קהי זר: גב' דברת ויי ערכית,  החינוכית  שלנו  האג'נדה  אנחנו  אם  אמרנו,   27תית  לאז 

 28 לה להתקבל על ידי מוסד שנותן את הפעילות בחינם. יכו



 04-8666313י,  יגמחברת א                                                                                                                                                  

 6.12.20מישיבת  מליאה  מן  המניין  מיום    23יכל מס' פרט

 

 

47 
 

 1 ? מה המשפט הזה אומר  : מר אבי גרובר

 2 מכון דוידסון.  מה שאמרנו. אופשר זה  אי א נתקן את זה יזר: גב' דברת וי

 3 תן. ברור ש...עדיפות. הוא לא אומר כלום. אז מה זה נו  : מר אבי גרובר

 4 עדיפות י אתן  ננכון. אז בוודאי שא גב' דברת וייזר: 

היא   :מר גיא קלנר אם  יודע  לא  אני  בסדר.  קונקרטית.  יותר  שהיא  דוגמא  לך  אתן   5אני 

 6 .  פוץ עלילא יקאני אומר שאף אחד קיימת, 

 7 עוד פעם. ..להצביע כאילו לא מבין מה זה אומר.    : ברמר אבי גרו

 8הקשר  תשרי ו  תבוא הנהלת בית ספר ותגיד אני רוצה עכשיו לציין את חגי  :רמר גיא קלנ

 9חד רפורמי, שלהם ישראל של היום, ישראל של פעם. יבואו שלושה גופים. א

 10ה  ע בעלות של מאאחד יציינם,  חב"ד שניים יציעו בחאחד אורתודוכסי אחד  

 11 תוכן דומה. זה דוגמא טובה. ₪. בסדר. זה זרמים שונים בעולם 

 12 בדיוק הדוגמא.   וז  :ופ' נטע זיורפ

בינאומרים למ  :מר גיא קלנר ועם ההתיהלת  והכל אל  ת הספר.  והכל   13יעצות עם ההורים 

 14שרי בחינם, מאלה זה לא תבחרי על בסיס כלכלי. אם את מקבלת את חגי ת

 15עולים מאה ₪, שזה לא יהיה השיקול. וזה    חי מאלה כי הםשלא תיקאומר  

 16 גיוני מאוד.  נשמע לי ה

 17 "תאפשר אחר"  או  "מרכז פרס"הבעיה היא בהגדרה שבמקרה של   גב' דברת וייזר: 

נותן לנו, אז אני  בחינ  "מרכז פרס"אנחנו תקועים. כי אם עכשיו יבוא מ  18ם 

 19 " מרכז פרס"ל  ללכת ע  פר לאאת מנהלות בית הסאתם מחשקים אותנו או  

 20 שנותן בחינם את התוכנה.  "מכון דוידסון"ינם ושנותן בח

 21  ון שזה רק בנושא דת. רק בנושא דת זה רלוונטי.יתרוהפ  : מר גידי טביב

 22 לא נכון.   :פרופ' נטע זיו

 23 ? חוץ מדת מה בא בחינם ד"ר צחי שריב: 

 24 בעיקר בנושא דת.   עידן למדן:  עו"ד 

 25  נים. לשלום. נותן תככז פרס מר שללמ ' דברת וייזר: גב

 26 ...מתחת לשולחן, זה רק דת.   :ירון גדות רמ

 27 לחיי משפחה  וך חינ  :פרופ' נטע זיו

 28 ד בעיקר בנושא אח לזה קיים בדרך כל עידן למדן:  עו"ד 
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 1 לא למה ערבים יהודים גם.  גב' דברת וייזר: 

 2  ?חינםלבבות בקרוב ונותנת לך פעילויות  כן. איזה עמותה באה עידן למדן:  עו"ד 

 3 אני אתן לך דוגמא.   גב' דברת וייזר: 

 4 את הפעילות.   ברור, בטוח שיש ...מסבסדים  : מר אבי גרובר

לך גב' דברת וייזר:  אתן  אני  לי.  אנחנו    יש  לעמותות דוגמאות.  משלמים  היום   5עד 

 6עכשיו  .  שמונה עשרה אלף ₪ אמרתי לך בשנה, בבית ספר נכון  "אפשר אחרת"

 7ל הבן שלו שהוא  ניר שהקים עמותה לזכרו ש  ר שהקיםשב עימסתבר יש תו

 8חד מהאג'נדות של הנער נים, ואחיל שנהרג לפני עשר שנים, או שנים עשר ש

 9בין ערבים ליהודים, והוא ם של קירוב לבבות  ושלו היה הנושא הזה של קיד

 10בגלל הקורונה אלי. שמע, הציע הצעה. נתקענו  הקים עמותה. עכשיו הוא פנה  

יכאנחנו   להלא  לבית הספר.  ולים   11עה שאני הצ  וז  טלחהב  לבאכניס אותם 

 12תכנים שמדובר ינת הבוחנת. אם עכשיו אני חושבת, אם הוא הראה לנו, מבח

 13זה ישוב פה  אה את המפגשים שהם עושים, ומאיר על אותם תכנים והוא מ

 14דאי שאני עם כל האהבה שלי  ומאיזה ישוב כאן, ואיך הם עושים את זה, בוו

 15לנו  מעסיקים אותם והגדובדה שכבר עשר שנים  חרת והע פשר אעמותת אל

 16יר. למה ותת נאת הפעילות שלהם בשנתיים האחרונות, ברור שאני אלך לעמ

 17  אג'נדה שתואמת.   לא. אם זה מתבצע בחינם וזה

 18 ? ואם המנהלת לא רוצה מר רביד פלד: 

 19 לא. המנהלת. אין כזה דבר. המנהלת מחליטה.   גב' דברת וייזר: 

 20ע. בוא נקבע שבנושא דתות כנראה האמת היא איפה שהיא באמצ  . אנידוברת  :קלנרמר גיא 

 21 יע.  כלי אינו השיקול המכרולאום השיקול הכל

 22 ם את הדת. יעוד פעם מחריג מר יעקב קורצקי: 

 23 רואה שזה קורה בתרבות.  לא אני  :מר גיא קלנר

 24 ניר. את עמותת   אבל אם. בלאום אתה אומר לי לא לקחת גב' דברת וייזר: 

 25 לא. אני אומר לא    :קלנר מר גיא

 26  אז בלאום ובזה ובזה.    : ברמר אבי גרו

 27 לאום חופשי.   :מר ירון גדות

 28 חבר'ה בואו. אפשר להגיד.   : ברי גרומר אב
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 1 תרבות. ב הרוק אל הז ,טרופסב  הרוקא זה ל ?מה הבעיה  :מר גיא קלנר

 2 אין בעיה. לאום ודת לא?   גב' דברת וייזר: 

 3 . כן  :מר גיא קלנר

 4צביע על נוסח שאמרה  דוברת. אני מעדיף לה   ,יע על נוסחבאני מעדיף להצ  : רוברבי גמר א

 5 וד פעם סקטורים מובדלים.  ולא לעשות ע

 6לא אומר  ון הוא שזה לא ינבע משיקול כלכלי בלעדיו אין. זה  עירה עידן למדן:  עו"ד 

 7 בהכרח שלא צריך לקחת והניסוח היה טוב.  

הגזב גב' דברת וייזר:  אריעיר  עיה,  רוצה  על  ני  אמון  איש  בתור  דעתך  לשאול   8כשיו 

הציבורית לךהקופה  נשמע  זה  התוכניות    ?.  את  מכיר  אתה  לי  יש   9שעכשיו 

 10פר שאנחנו באמת משקיעים,  נו בתוך בתי הסלנו והמיזמים שהחינוכיות של

 11תה תיקח אחריות כגזבר תגיד לי שזה בסדר אז אני מסירה שיש לי אם א

 12מרת לך על עמותה מסוימת שאני תה אני אויה שאבעם  שו  לי  אחריות, אין

אלפי  עשרות  לה  שיכולה    משלמת  אחרת  עמותה  יש  ועכשיו  בשנה   13שקלים 

 14 בחינם.  לתת לי את אותו שירות

 15זה שכולם מלמדים על חגי תשרי  שנייה. גם בדוגמא שגיא נתן. מה שגיא אמר    : ברי גרובמר א

 16ווית  מד אותו בזד מלאח  כל  י.ם את אותו דבר לגבי חגי תשרהם לא מלמדי

 17את ההתאמות שלו, מה שגידי    שלו, זה לא בדיוק אותו דבר. זה כל אחד עושה

 18ת  ף, אם בסעיף שאיאם יש כסף בסעיגיד וגידי תתקן אותי אם אני טועה,  

 19 את זה בגדול.  באה ובתוך התקציב שלך אז גידי יאשר

 20עכשיו גידי שיש  פה. לו יש דיאבל לא הבנתי אתה רוצה להגיד לי. גי גב' דברת וייזר: 

 21 פעילות חינוכית.  

 22 לי. באופן כל  : מר גידי טביב

 23תה אזה ללא עלות.  על עמותה אחרת שעושה את    עועכשיו אתה שומ גב' דברת וייזר: 

לי    24תו אג'נדה בחינם. איך אני צריכה לאמץ את אושאיכפת לך שלא תגיד 

 25 יך להקשות על הקופה הציבורית.  אתה תמש

 26 .  השאלה זאת לא מדן: לעידן  עו"ד 

 27בדיוק את אותו דבר אז הזול הוא    אם השירות הוא אותו שירות ומקבלים  : מר גידי טביב

 28  מנצח. אבל אם זה לא אותו דבר.ה
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 1באמת דוגמא    לא. אני לא מדברת על אותו דבר. אני מדברת עכשיו זר: יגב' דברת וי

עמותת   מהשטח,  אחרת"הנה  יו  "אפשר  משלמיאתה  אנחנו  כמה   2לה  ם  דע 

 3ת הזאת. עכשיו מסתבר מה זה מסתבר היא כבר  לך את התוכני ש  נה. יבש

 4לא הכרתי אותם. במקרה האבא הזה שאיבד את הבן שלו  ת עשר שנים,  קיימ

 5 את אותה תוכנית  והוא פנה אלי, והציע  והוא תושב העיר  קים את העמותהה

 6 שהם עושים. 

 7 בדיוק?   :פרופ' נטע זיו

 8זוכר מה השם שלה.  באיזה ישוב לא  ום אחר  מקליה בלא עם קלקי גב' דברת וייזר: 

 9 והוא מממן את זה.  

 10 כמה מפגשים, כמה דברים, מה המסר.  ן למדן: ידע עו"ד 

 11   ה לי להאמין.שק  :פרופ' נטע זיו

 12 זה תפוח ובננה.   עידן למדן:  עו"ד 

 13 אתה בודק.  גב' דברת וייזר: 

 14  אני שואל אותך. את הבודקת.  עידן למדן:  עו"ד 

 15דקות על שום דבר בלי לדבר על הדברים הרציניים  ושבע    ארבעים : בל-רב מימר ר

 16  ם להיות בעיר. אני אומר לכם בשיא הרצינות. ניחנו ביכולת הזאת שצריכי

 17   .םימ תניחט .םימ ןוחטל

 18את המילה רק שם  בוא נוסיף זה לא רק על בסיס כספי. בסדר בוא נוסיף    : מר אבי גרובר

 19  . ואז, זה לא רק על בסיס כספי

יש.  י : לב-בר רמי רמ נתקענו.  ובזה  עליהם.  לדבר  נושאים  עשר  חמישה  עוד  לנו   20ש 

זה שיש.  לי  נדון   תאמינו  נושא.  איזה  לראות  רוצה  אני  לזמן.  קשור   21לא 

 22 ות.  ושבע דק םארבעי

תשלום,    : מר אבי גרובר ללא  פעילות  מציע  המציע  והגוף  מאחר  שפעילותו  רק  גוף   23לעומת 

 24שגיא אמר. וכל מיני כאלה   האלהם  הדברימ  יותלהמותנה בתשלום. זה יכול  

 25 וזה לא רק בגלל שזה.  

 26 בסדר.   :פרופ' נטע זיו

 27 בסדר. מי בעד?    : ברי גרומר אב

 28 ?  ףמה המשפט בסו  :מר גיא קלנר
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 1 להוסיף רק על בסיס    :זיונטע  פרופ'

הכנסת   עידן למדן:  עו"ד  על  בפעילבהחלטה  חיצוני  ספריגוף  בית  תעשה   ות   2איתו 

 3 דפה לגוף המציע פעילות.  הען תינת לאינה והבח

 4 והכל בהתאם לחוק.    : מר אבי גרובר

 5 ת העובדה שמציע ללא תשלום. מחמרק   :פרופ' נטע זיו

 6 ללא תשלום.  ה שמציע אותה ובדמת העחרק מ עידן למדן:  עו"ד 

 7 שיקול הבלעדי. לא רק.  השיקול הכספי לא יהיה ה  גב' דברת וייזר: 

 8  נכון.  :מר גיא קלנר

 9 עדוף.  יהשיקול הכספי לא יהיה השיקול הבלעדי בת זר: רת וייבד גב'

 10 אומרים.  זה מה שאנחנו  עידן למדן:  עו"ד 

 11  אחד עשרה בעד.    : מר אבי גרובר

 12 אני חושב שאם הולכים מסביב, מסביב. שזה  שקשור רק לדת.  מנע. אני נ  :תמר ירון גדו

 13 מי נמנע? יפה מאוד תודה רבה.   : רוברבי גמר א

תוכניות    :יוע זנט פרופ' ומציעים  לאנשים שבאים  בריאה   14אני מציעה להתייחס בחשדנות 

 15 פעמים הם באמת, אנחנו לא יודעים מי עומד מאחורי זה.    חינם. א. כי הרבה 

 16לך    את אומרת כשאתה ילד ואתה הולך ברחוב להיזהר מאנשים שנותנים  : רוברמר אבי ג

 17 סוכרייה. מציעים לך סוכרייה. 

 18  ותן לך סוכרייה. זר שנ כן. אם  :וזי טעפרופ' נ

 19 תה זה המוצר. יש משפט שאומר כשנותנים לך משהו בחינם, א  :מר ירון גדות

 20 משהו כזה. אבל.    :פרופ' נטע זיו

 21 אני ארשום לי את זה ואני אתן את זה אחר כך.    : גרובר ימר אב

 22 

בעחב  11  החלטה: הצביעו  מועצה  נורי  לאישור  ההצעה  גד  פעילות   23וניים חיצופים  הל 

 24 השרון, ירון גדות נמנע.  מוסדות החינוך הממלכתי ברמתב

 25 

 26  יצוניים )עמותות, קרנות, עסקים( במוסדות החינוך הממלכתיפעילות גופים ח

 27 ברמת השרון 

 28 2020נובמבר 

 29 

 30בתי הספר, אחרי  דרך שילובן של "תכניות חיצוניות" במערכת החינוך הציבורי בישראל מיסדה את  
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 1הנושא לא היה מוסדר ולא היו לגביו הנחיות פדגוגיות ומנהליות )ראו: הכנסת,  לכן  ה משנים רבות ב

 2 (.  2014תכניות חינוך חיצוניות במערכת החינוך, מחקר המחקר והמידע, 

 3החינוך מיום    מערכתחינוכיות חיצוניות ב  שילוב תוכניות)את הנושא    מנכ"ל  חוזר  מסדיר  כיום  

החוזר  15.10.2018 מכוח  החינוך(.  משרד  ה)  מפעיל  לניהול  באמצעות  היחידה  הפדגוגי,   4מינהל 

 5מתוכן יכול בית , שתכניות  5,000-הכולל למעלה מ  חוזר מנכ"ל,  (תוכניות ושותפויות בין מגזריות

 6   .והמתאימה לויה הרצו ספר לבחור את התכנית

כי  חוזר המנכל   תכנינמבהיר,  רק  הכלול ויתן להפעיל   7באחד משני    ותהמצויומאגר,  אותו  ב  ותת 

 8ללא ליווי של    המשרד( והמסלול הכחול )תוכניות  נציג מסלול הירוק )תוכניות בליווימסלולים: הה

 9. מנהלי  ניתת התכמתן בכורה לבית הספר לבחור אאגר הוא  בהפעלת המ  הרציונל  .נציג המשרד(

 10בתי  יתר  , ובדרך זו מועבר מידע לדעתםעליהן את  תכניות ומחווים  מניסיונם  בתי הספר מדרגים  

 11 על פי ההמלצות והדירוג. תכניות בוחרים ההספר 

 12לשילוב תכניות    מודל".  2;  "לתכניות חיצוניות  תבחינים".  1:  מסמכיםבנוסף, פרסם המשרד שני  

 13 .  במוסד חינוכי"

 14 

 15כי התכנית צריכה להיות "בהלימה למוסד החינוכי, לרשות, למחוז,    ,בין היתר  ,התבחינים קובעים

 16מוצעת.  ולמדיניות משרד החינוך", ועליה לעסוק "בערכים, בעולם הידע, ובמיומנות" בתחום בו היא  

 17מוסף  ה פנימית של המוסד בדבר הערך הבחינ  התכנית צריכה להתקבל לאחרש מדגיש  שילוב  מודל ה

 18נציגות להורי התלמידים, הן בשלב ההחלטה על  קיימת  וועדה בה  על ידי  וכן להיות מלווה  ה,  של

 19 קבלת התכנית והן במהלך הפעלתה. 

 20 מפגשים.מספר פעולות או סדרת מובנות, הכוללות  חיצוניות  נוהל זה חל רק על תכניות

 21 

 22כגון הרצאה, הפעלה חד  בבית הספר,    אירועים חד פעמייםת  מציעוהנוהל אינו חל על עמותות ה

 23צורך  למוסדות חינוך לגופים חיצוניים    פעמית, אירוע  לכבוד מועד מסויים, "ימי שיא" וכד'. כניסת

 24 .על פי שיקול דעת הנהלת המוסד החינוכימתבצעת שכאלה חד פעמיים  אירועים ביצוע 

 25 

 26מתינות  , כבוד האדם, שוויון ואי הפליה,  פלורליזםה  רכי לע  מערכת החינוך ברמת השרון מחוייבת

 27יתר  כמו גם לכל  בישראל, הרחבת אופקים ומצוינות,    ההאוכלוסיי הכרה וכיבוד כל מגזרי  וסובלנות,  

 28 לחוק חינוך ממלכתי(.   2מטרות חינוך הממלכתי בישראל )המנויות בסע'  

 29 

 30, המתקיימים במוסדות החינוך  םפעמייאירועים חד  תכניות חיצוניות, כמו גם  שיש להקפיד  שמכאן  

 31   הללו.בהלימה לערכים  יתאפשרו רק במידה והם מצויים גופים חיצוניים,  בעיר באמצעות

 32 

 33בין    – פעילות של גופים חיצוניים  אפשר  ול  , מועצת העיר קוראת להנהלות בתי הספר לנהוג ברוח זו

 34שצוינו לעיל, המצויים    םערכיאת ה מכבדים  רק במידה והם    – בתכניות ובין באירועים חד פעמים  

ברמה"ש.   החינוך  מערכת  של  החינוכית  התפיסה  החינוך  בבסיס  מוסדות  להנהלת  קוראים   35אנו 

 36מטרותיהם או בפעילותם  שיש ב,  חיצונייםגופים  בכל דרך    בפעילות מוסדות החינוךלשלב  להימנע מ

 37מגוון  ח להצגת תוו פאינואשר הטפה וקריאה לקיום אורח חיים שאינו מכבד את ערכי הפלורליזם, 

 38 .  תפיסות ופרשנויות באשר לחירות המצפון, חופש האמונה והדת

ספרית, בית  לפעילות  חיצוני  גוף  הכנסת  על  רק   בהחלטה  פעילות  המציע  לגוף  העדפה  תינתן   39לא 

 40 תשלום.  מחמת העובדה שהמציע אינו מבקש עבורה

 41 

 42כמקובל לגבי תכניות ואירועים  )רית  נציגות ההורים הבית ספלהקפיד על שיתוף  אנו קוראים    ,כמו כן

 43 ספרית. פעילות בית כל בהחלטות על שילוב עמותות וגופים חיצוניים ב מסוג זה(, 

 44 
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 1כניסת עמותות דת וזהות יהודית לבתי הספר וגני    14.10.20  –ירון גדות    .5

 2 כתיים ברמת השרון. ממלדים ההיל

 3 

 4ילדים  ית לבתי הספר וגני הדת יהודת וזהוכניסת עמותות  סעיף הבא ירון.    : מר אבי גרובר

 5  שרון. הממלכתיים ברמת ה

 6הקרדיט  זאת הצעה באמת שהוגשה לפני שתי ישיבות מועצה. נתתי כבר את    :מר ירון גדות

 7  ופשיתלכתוב אותה, למדן וקלנר והח בלכל מי שהיה מעורב 

 8  אני חושב שאנחנו כתבנו אותה.  צחי שריב: ר ד"

 9לם  תה כי אמרתי שחוץ מנטע, כולא להקריא אולטתי מת החה הקודובישיב  :מר ירון גדות

בעצ  שמעו כי  טעות  הייתה  זאת  אבל  יצאה  אותה.  מהקואליציה  חצי   10ם 

 11ל ההצעה הזאת. עכשיו אני מתלבט אם להקריא  ראה ש קוהחרימה את הה

 12וכלו לשמוע אותה למרות שהיא כבר לא רלוונטית  לם יי שכואת ההצעה כד

 13מיכאל דורון  ה היה  אתם עשיתם זיבה ששל הישכנגד האקט של ההחרמה  

ורביד, ואועופר    ודוברת  לכם הפעם  אוותר  אני  אבל  את  ויעקב.  אמשוך   14ני 

 15 ההצעה ואני לא אגיש אותה. 

 16 

 17 

 18 עצה.  הקמת כתובת מייל לחברי מו –ירון גדות  –.  הצעה לסדר 6

 19 

סעיף    : בי גרוברא מר שם.  6הלאה.  המצלמה  את  תשאיר  כ.  הקמת  גדות  מירון   20ייל תובת 

 21 יבלתם את חוות הדעת?  מועצה . קחברי ל

 22 יש את חוות הדעת.    :קלנרמר גיא 

 23 ? איפה הטאבלטים ?לא חילקנו לכם טאבלטים   : מר אבי גרובר

 24  זוועה. על הפנים, בושה של טאבלטים.  ' דברת וייזר: בג

 25 אנחנו רוצים לשדרג לנו את זה.  לד: ד פרבי רמ

 26  איתו שום דבר.  אפשר לעשות ם, איבד. כלוטרקטור שלא עו גב' דברת וייזר: 

 27 לו כסף לקנות מחשב, ולא צריך את הטאבלט.  פה יש כל אחד  :מר ירון גדות
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 1  הדפסה, לא יכולת להיכנס למחשב פשוט. אחרי כל ה יש לך מחשב  : מר אבי גרובר

מייל    :ותון גדמר יר כתובת  הקמת  קורא.  אני  במחשב,  מסתכל  לא  אני  קשור.   2תחת לא 

הברלחמיין  דו הצי  מועצה.י  עם  שוטף  לקשר  נדרשים  המועצה   3בור  חברי 

ומועצות שונות מקבלים חברי מועשבח  4צה אמצעים שונים  ר בהם. בערים 

קשר   לתחזק  תחת  כדי  מייל  כתובת  השאר  בין  הציבור.  עם   5  ן יימודזה 

 6יותר לקיים תכתובות בנושא העירייה מתוך כתובת ומוסדר    בד. מכוהעירייה

 7עובדי עירייה שנים, ועוזריהם  שעושים    . כשםעילותהמראה את הקשר של הפ

 8ת זה אני רק רוצה להגיד  ר. מועצת העיר, טוב לפני שאני מקריא אראש העיו

 9שלושה חודשים, ולא קיבלתי עליה דעתי לי נה לפשזאת הצעה שהגשתי אות

 10היום כשהגענו וראינו שההצעה עולה, פתאום חיכה לכולנו  .  יחסותם התישו

 11עת  היועץ המשפטי, זה טוב שיש חוות ד  שלל מיכה.  ש דעתות  על השולחן חו

ה כשל  לפני  אותה  שלח  שלא  חבל  רק  המשפטי,  אותה יועץ  וקיבלתי   12ן, 

 13ת הזאת אומרת שאי אפשר ואסור ולא ניתן וזה  בהפתעה שבעצם חוות הדע

תקין חווזה    לא  חברי   קילא  של  הווטסאפ  לקבוצת  כתבתי  הלאה.   14וכן 

אם ושאלתי.  הארצי  שד  עו  יש  המועצה  החוק  בהמקומות  על  עוברים   15ם 

 16עשר    וקי כמו לתת כתובת מייל לחברי מועצה ותוך כך לא ח ועושים משהו כל  

 17לפני הישיבה. קיבלתי רשימה של עיריות  דקות. כי אני הגעתי לפה עשר דקות  

שי בטוח  עודואני  חנה .  הרבה  ש  פרדס  שמש,  בית  ירושלים,  השרון,   18הוד 

 19 אני בטוח שיש עוד הרבה.   ה,נס ציונ ן,ציון לכרכור, בת ים, נתניה, ראשו

 20  תל אביב.  : לב-ברמר רמי 

 21עה אומרת מועצת  אולי לא יודע. לא מכיר אני בטוח שיש עוד מלא. אז ההצ  :מר ירון גדות

 22יל לכל אחד מחברי  תובת מיתתבקש אם כן להחליט כדלקמן: הקמת כ  העיר

 23 תחת דומיין עיריית רמת השרון.  המועצה 

 24 דעת של היועץ המשפטי ראית.  וות הח את  : וברמר אבי גר

 25  מה חוות הדעת לא ראיתי אפשר.  וייזר:  גב' דברת

 26 על השולחן מונח לך.   :  מר רוני בלקין

 27  י.  אני לא קיבלת גב' דברת וייזר: 

 28 איחרת.  מר רביד פלד: 
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 1 מה זה קשור.  וייזר:  גב' דברת

סע  : מר אבי גרובר לך  אקריא  לעיל  6יף  אני  האמור  לאור  להוסנראה  .  אין  לפירוש  כי   2יף 

 3ין עיריית  הרשימה המפורטת בסעיף האמור, הקמת כתובת מייל תחת דומי

 4  השרון לחברי מועצת העיר.  רמת 

 5א מעביר המשפטי. אבל כשהוביע נגד חוות דעת של היועץ  אני לא אוהב להצ  :ירון גדות מר

ושוב הקראתי פה רשימה של  שנאת זה דקה לפני הישיבה, זה אומר דר  6י. 

 7 יות שבהם זה קיים. אז משהו פה לא מסתדר לי. מועצות ועיר

 8 אני לא הבאתי דקה לפני הישיבה.  עו"ד מיכה בלום: 

נוכל  א ד"ר צחי שריב:  הבא  לחודש  זה  את  תדחה  הבא.  ם  בחודש  גם  נגד   9להצביע 

 10  ודש אחרי. ח

 11רק אומר שזה קיים במועצות אחרות,    אני  תצביעו בעד נגד מה שאתם רוצים  :מר ירון גדות

 12 תר מכובד. עם כתובת מייל כזאת. זה יו

אנחנו  :מר גיא קלנר פעם  יודע,  אתה  כי  מוסרית  חובה  מרגיש  משהו.  לומר  רוצה   13  אני 

 14אני כמובן לא יציה, אין לדעת מה שנקרא. ובקואליציה, פעם אנחנו באופוז

 15שמע לי מאוד מוזר אבל נסותר את חוות דעתו של היועץ המשפטי קטונתי  

 16עודף אם הוא לא נמצא בתפקיד סגן או    סרחכש  שחבר מועצה צריך להרגי

ידי הציבור.   על   17אנחנו חלק  מכל סיבה אחרת אנחנו חברי מועצה שנבחרו 

חמ עיר  מועצת  שנקרא  הזה  היא  התפקיד  השרון,  רמת  מעיריית   18הגוף  לק 

 19 העליון של עיריית רמת השרון. 

 20 ר.  אתה חבואם   : מר אבי גרובר

 21פשוט בעיה קשה בהגדרות לראות בנו כאיזה שהם    רגע, אני חושב שיש פה   :מר גיא קלנר

 22ור  אנשים שמתגנבים בלילה ויכולים לעשות שימוש בשמה של העירייה, הציב

 23ליציה, והוא באופוזיציה או אם הוא בקוא  בחר את הפורום הזה, אם הוא

 24ן ואני מבקש לקבל מת השרוזכאי, רשאי וחובתו להשתמש במותג העירייה ר

 25 מקומם. פשוט מקומם.  חוות דעת נוספת כי זה 

 26 אני מסכימה עם גיא.   גב' דברת וייזר: 

 27  לעצמי נייר מכתבים פיראטי.   גם נייר מכתבים אני רוצה אני עשיתי  :פרופ' נטע זיו

 28 מה עשית?  מר רביד פלד: 
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 1 נייר מכתבים פיראטי.    :ופ' נטע זיופר

 2ך זכות להשתמש  הסתתר? אם אני חבר מועצה או לא. אני צריאני צריך ל  :מר גיא קלנר

 3 בזה. מה זה הדבר הזה.  

 4 זה לא אומר שהוא בעל תפקיד, כל אחד יש לו.   עידן למדן:  עו"ד 

 5מה הולך בארץ.   ם, לא מכיר פה כלוומה בחו"לאני עכשיו יושב בעיר התא  : ברמר אבי גרו

ע שכותב  זוכמיר  מיוסי  מייל  העמקבל  של  כתובת  לך  ים  מודיע  אני   6רייה, 

 7 מייל של העירייה. הרי זה לא.  בזאת ש וזה וזה. עם 

 8 אפשר לזייף. מה הבעיה.   גב' דברת וייזר: 

מזייפים בק  : מר אבי גרובר מזייפים  פה אתה מאם  מזייף,  לא  פה אתה  ברשות. שר,   9קבל 

 10 מך  צואתה מציג את ע

 11 למה עכשיו.  כי הם רמאים אבלאם יש רמאים בוא נטפל בהם   :מר גיא קלנר

 12 . זה לחדד את מה שאמרת,  5שגיא אומר שים לב לסעיף  בהקשר למה   גב' דברת וייזר: 

שלחתי  : מר אבי גרובר שנים.  המון  אופוזיציה  חבר  הייתי  לא   כשאני  גרובר.  אבי   13מיילים 

 14לא באת אלי. כסגן לא ביקשת מייל    את עצמי, גם אתה לא. אף פעםהצגתי  

 15  של העירייה.

 16 זה  זה לא נראה לי. אבל להסתכל על זה כאילו   :מר גיא קלנר

 17על ראש הגנב בוער הכובע. כשאתה רואה מישהו שבכל מקום הולך ומנסה    : מר אבי גרובר

 18שה את זה תחת  מיני מצגים וכאלה, ואז הוא עולהציג כל מיני דברים וכל  

 19ז אתה אומר יית רמת השרון כי זה מה שהמייל שלך אומר, אהכותרת של עיר

 20  זה. אדם הזה כל כך חשוב לו לקבל את המייל ה למה הבן

 21תגיד מה אתה נורמאלי, אתה דפוק, מה אתה מדבר בכלל. מה זה השטויות   :מר ירון גדות

 22 האלה. 

 23  אתה קראת לי דפוק?    : מר אבי גרובר

 24 האלה. על מה אתה מאשים אותי. כן. מה זה השטויות   :גדות מר ירון

 25   מי בעד ההצעה?  : גרוברמר אבי 

 26להטעות. מה זה השטויות האלה, מה זה הדבר    אני אשתמש בכתובת בשביל  :מר ירון גדות

 27 הזה. 

 28  אתה מכולם תשתמש בכתובת כדי להטעות.    : מר אבי גרובר
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 1 בסדר, בסדר.    :גדות מר ירון

 2  חד משמעית.   : גרוברמר אבי 

 3אתה חושב החלטת חסום. בגלל זה תחסום לכולם בגלל שטוב. אז בגלל זה ת  :ון גדותמר יר

 4 שאני אשתמש בזה.  

 5אף אחד לא ביקש את זה. אף אחד לא ביקש את זה, אתה בא פעם ראשונה    : גרובר מר אבי

 6  ומבקש את זה.  

 7נים  בעשרים מועצות זה קיים ונותעם אף אחד לא ביקש את זה רק שאף פ  :מר ירון גדות

 8 .  את זה בכלל בלי לחשוב

 9  חמישים...כנראה שעד מאתיים   : מר אבי גרובר

 10 כל כך.   הטיעונים שלך  :מר ירון גדות

 11  אמר יועץ משפטי שזה לא חובה.   : מר אבי גרובר

כל    :מר ירון גדות עיר ברמת השרון, הטיעונים שלך  זה הדבר ראש  הגיוניים, מה  לא   12כך 

 13  זה. ה

א : לב-מר רמי בר לבקאבי.  ברשותך  רוצה  פה ני  כשנכנסו  גם  כל  קודם  בקשה.   14ש 

 15ת את הטייטלים  ייה, אז אם אני לא טועה ביקשו מאיתנו לתלתפקיד בעיר

 16 של העירייה.  וגול םע שלנו בשביל שידפיסו לנו כרטיס ביקור

 17  נו. נכון, מה קשור. בבקשה.  : מר אבי גרובר

 18ים והם ממוספרים טאבלטבטקס רב משתתפים חילקו לנו  אחר כך   : לב-מר רמי בר

 19עיריית רמת השרון. ואני  ם של  הם ממוענים עיריית רמת השרון. עם מייליו

 20  אם רגע נשים  חושב רגע, 

 21  קיבלת בלפטופ שלך יש לך את המייל.  מר רביד פלד: 

 22 .  דצבון גדות רביד, אם רגע נשים את הציניות של יר : לב-מר רמי בר

 23 אז יש לו מייל כבר.    : וברמר אבי גר

 24    ?ך מייל ירוןאין ל ברת וייזר: גב' ד

חושב   : לב-מר רמי בר האני  לפחשמן  מיילים  כותבים  כשאנחנו  גם  חלק ראוי   25ות 

 26מאיתנו, אני לא נוהג בזה, חבר מועצת עיריית רמת השרון זה לא משנה אם  

 27שם  של רמת השרון. אם אני רוהדף הוא של עיריית רמת השרון או הלוגו  

 28כל מקומות ציבור שאני  ן או אני מזדהה בהשרו  שאני חבר מועצת העיר רמת
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 1לו שאני  ון אני משתמש בלוגו של העירייה אפית השרחבר מועצת העיר רמ

 2שם את הנייר מול הפרצוף של האנשים. אני חושב שיש מקום בהחלט לבדוק. 

 3בד אן היועץ המשפטי, אני מכאני באמת לא מטיל ספק ודופי במה שכתב כ

 4לשקול את העניין הזה  שיש מקום בהחלט    חושב  את מה שהוא כתב כאן. אני

לכבוד מה,  יודע  של  אתה  ישתמשה  המועצה  שחברי  כדאי  השרון   5ו  רמת 

 6במיילים שלה, ואם אנחנו נגלה שמישהו מחברי המועצה עושה שימוש לרעה  

 7 בלוגו, כמו שעושים  

חב  : מר אבי גרובר כל  הזרמי.  לשולחן  מסביב  מועצה  לך  ר  אומר  זה,  את  מבקש  היה   8ה 

 9חבר    חושב שיכול להיות שיש פה איזה שהוא פתח.  , לא הייתי בכללאמיתי

 10ב מה המניעים האמיתיים שלו בדבר הספציפי שביקש את זה, גורם לי לחשו

אותה   לשחק  במקום  אמיתי,  הכי  לך  אומר  להציג.  מנסה  הוא  מה   11הזה. 

 12  משחקים. 

 13להגיד   יכול  ון חברי המועצה הארצית, אנימאחר ואני שותף בארג : לב-מר רמי בר

 14 שירון גדות כרגע אמר. לכם שמה 

 15  ן של זה.  עולה כסף לא כלום. זה לא עניילא  וליפא זה  : מר אבי גרובר

 16  זה עולה כסף ואני ביררתי גם.   :מר ירון גדות

 17א מעט רשויות,  עלה לדיון ציבורי בארגון חברי המועצה הארצי ובל  : לב-מר רמי בר

 18 לוגו ובמייל.  ע, משתמשים בר אותה כרגלא זוכר את הרשימה שירון אמאני 

 19  קואליציה.  שהוא לא קשור לאופוזיציה או   זה סטאטוס חבר מועצה  :מר גיא קלנר

 20אני תומך את מה שאתה אומר. אני חושב שיש מקום בהחלט לשקול  : לב-מר רמי בר

 21רעה בדבר הזה,  אותו עושה שימוש ל  את העניין הזה. ואם מי שאנחנו נמצא

 22 ת הדין.  אנחנו נמצה א

 23   ?מה נעשה לו : "ר צחי שריבד

 24  דין.  נמצה את ה לא יודע. : לב-מר רמי בר

 25 תה.  נסגור או מר רביד פלד: 

 26אם מישהו חושב שחבר מועצה הוא בעל סמכות, הוא סגן בשכר או   עידן למדן:  עו"ד 

 27ו שחבר פונה מציע הצעה כמ  ראש עירייה המישהו הזה טועה. חבר מועצה

 28 . מבקש. כנסת פונה מציע הצעה
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 1 ? םילכ חבר כנסת איןלמה   :ר גיא קלנרמ

 2ממלא תפקיד של ממלא  אומר, שגם אני כחבר מועצה ואני מגדיל ו : לב-מר רמי בר

 3מקום יושבת ראש ועדת מכרזים, מסתובב עם חותמת של העירייה שכתוב 

 4 ? רעהרמי בר לב ממלא מקום. אני עושה שימוש ל

 5  אבל יש לך תפקיד.    : רמר אבי גרוב

 6פה. תגיד גם חבר מועצה זה תפקיד. מה אנחנו עושים    בסדר. אבל : לב-רמי ברמר 

 7 . אנחנו  . אנחנו מנהלים את העיר הזאתלי

 8זה עבירה פלילית. אם היה עושה שימוש לא נכון בתפקיד שלו, זה  גב' דברת וייזר: 

 9  עבירה פלילית.  

 10 בטייטל.  ד הפעמים בלוגו אוואח : לב-מר רמי בר

עוד הצכ  : מר אבי גרובר  11תרום לשום תושב ברמת השרון כלום לא ישתנה  עה שלא תרגיל 

 12ואנחנו נריב עליה עכשיו חצי  צעה הזאת תעבור או לא תעבור  בחייו אם הה

ולהצעה הזאת. חוץ מניסיון  שעה.    13אין שום קשר לחיי תושבי רמת השרון 

 14 לום. אני אפילו.  להכניס אצבע בעין. אין פה כ

 15 ה. תעלה להצבע מר יעקב קורצקי: 

 16ו מנסים לעזור  ני פה, אנחנאתה יודע, אתה בעצמך מספר איך אנחנו איך א  : גרוברמר אבי 

 17למלא את תפקידם וכל הדברים האלה. באנו בהתחלה נתנו  לחברי המועצה  

 18טאבלט, כרטיסים, כל מיני כאלה דברים. פה אני אפילו, אתה יודע אמיתי, 

 19ל  יושב כ  מת. הבן אדםבהתחלה סוג של. אמרתי נו באני הסתכלתי על זה  א

 20 ים.  יום רק על זה הוא חושב, זה מה שיש לו בחי

 21   על האלף ועל היוד. ב קורצקי: מר יעק

 22על היוד ועל האלף. יאללה. אני לא ישבתי איתך לפני וראיתי את ניסוח חוות   : מר אבי גרובר

 23 הדעת שלך או משהו.  

 24י את חברלי בווטסאפ    זה לא רציני להגיד יש  ,ת זהצריך להגיד א לום: עו"ד מיכה ב

 25ה אומרים לי ושים לי חקיקהמועצה במדינת ישראל והם מעבירים עכשיו ע

לא   מה  יהיה  המשפטיים מה  היועצים  כל  של  דעת  חוות  לי  תביא   26יהיה. 

 27ברשויות המקומיות שיגידו מאיזה סמכות הם נותנים את זה. עכשיו, צריך  

 28שהם  המועצה כמו    רוצה לתת יותר דברים לחברי  האם המדינה הייתה להבין  



 04-8666313י,  יגמחברת א                                                                                                                                                  

 6.12.20מישיבת  מליאה  מן  המניין  מיום    23יכל מס' פרט

 

 

60 
 

 1משהו   הם רוצים לתתו לתת להם שכר וזה לא עבר בסופו של דבר, כשרצ

 2 דינה לא אמרה שמגיע לחבר מועצה המדינה יודעת לתת. המ

 3 היא לא אמרה שלא.    :מר גיא קלנר

ורשוי עו"ד מיכה בלום:  יכולסליחה אבל מה לעשות שרשויות מדינה  עירוניות   4ות ות 

 5  ט פ שמב  א נותנים. אנחנו לאמה שלסמכות, לא ב  לפעול רק במה שנותנים לך

 6 ולכן.  ,ילילפה

 7 מכות מיכה.  אבל איזה ס ' דברת וייזר: גב

 8 אין לנו סמכות.   "ד מיכה בלום: עו

 9 ג' נכתב בהוראת העבר שבו.  125יכול להיות שהסעיף הזה   גב' דברת וייזר: 

 10 מיילים.   היו שבה היו פקסים ולא  :מר גיא קלנר

 11ומחשב. יכול להיות שצו השעה    יליהמכשיר טלפון, מכשיר פקסימ גב' דברת וייזר: 

 12 ל שהיום. בגל

 13 יד שמותר גם לחלק לכולם מיילים.  אם המדינה תג : עו"ד מיכה בלום

 14 אני חושבת שצו השעה היום מתקדם.  גב' דברת וייזר: 

 15  אין לו סמכות לחלק ירקות, לא כתוב.  :פרופ' נטע זיו

 16מפקס שלמשל כבר    יהצט פדאג' לעשות את    125עיף  מתכוון פה בס ' דברת וייזר: גב

 17   שאלה. ת מייל לצורך העניין, זאת לא רלוונטי לשירו

 18ימייל זה לא בעיה לפתוח. רוצים 'אבל כתובת מייל זה לא אמצעי. ג חי שריב: ד"ר צ

 19 של רמת השרון כדי להצטייר מישהו מהעירייה עם סמכות. 

 20 חברים, בואו נתקדם.   י: צקמר יעקב קור

 21נשים שיבטיחו ת בעיה בבית משפט. כיוון שיהיו אזאנכון. אחר כך   ד מיכה בלום: עו"

 22 שב וגבעות, והתולתושבים הרים 

 23 זה עבירה פלילית של אותו חבר מועצה.   גב' דברת וייזר: 

 24 מה הקשר.   :פרופ' נטע זיו

ל גב' דברת וייזר:  חשוף  הוא  נכון  לא  שימוש  שעושה  לך  עבמי  אסור  פלילית.   25ירה 

 26 ות.  בשם העירייה אם אין לך סמכ להבטיח

 27 ם בלי דומיין. יכול להיות ג  :פרופ' נטע זיו

 28 ר למיילים. אם יש נוכל אז הוא נוכל.  זה לא קשו  :מר גיא קלנר
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בג גב' דברת וייזר:  שלו  השם  את  לעשות  יכול  הוא  גם  למייל.  קשור  לא   1ימייל  'זה 

 2 יין להבטיח הבטחות. דולחתום למטה חבר מועצה וע

 3 זה.   אבלהכול טוב ויפה  יכה בלום: עו"ד מ

דרך גב' דברת וייזר:  אני  לי    גם  היה  האחרונות  בשנים  וחת' גאגב   4ימה ימייל 

 5 תואר. עם לוגו של העירייה אז מה.  באלקטרונית של חברת מועצה, סגנית 

 6 אני מציע שיחלקו לנו בולים.  מר רביד פלד: 

 7 ? איפה הגבולם לחלק מכוניות. מה ההבדל. גם במקו עו"ד מיכה בלום: 

 8 כשיו אתה עושה את זה מעניין. ע ב: ד"ר צחי שרי

 9ם. אני יכול רק לציין מה שהמחוקק מה שאתם רוצי  םכמצעל  וקלחת ד מיכה בלום: עו"

 10  מרשה. לא מה שהמחוקק לא מרשה. אתם כולכם בעלי אפשרויות. 

 11 את. ם בהצעה הזמי ביקש ממך. למה אתה כל כך נלח  :מר ירון גדות

 12חברי תפנו דרך המיילים. של  ערים,  תפנו למשרד הפנים. דרך ראשי   לום: עו"ד מיכה ב

 13  ידי מכוניות שרד. המועצה לשרים ולכולם. שיתנו לכם מצ

 14 עיריות שבהם זה עבר.   יש לנו יועץ משפטי שנלחם על מה שחשוב. יש פה עשר  :מר ירון גדות

 15 אתה התחלת.   : מר אבי גרובר

 16 .  ות שהוא צודק, גם אם הוא צודקמאוד חשוב למר דן: עידן למ  עו"ד

את    : גרובר מר אבי מעמיד  דעאני  חוות  נתן  משפטי,  יועץ  יש  להצבעה.  שרוצה   תזה   17מי 

 18שיצביע בעד ההצעה ונגד חוות הדעת. ומי שרוצה שיצביע נגד ההצעה בעד  

 19הקמת    חוות הדעת. מה שאתם רוצים. מי בעד לקבל את ההצעה של ירון לגבי

 20  אחד בעד.  צה מי בעד? בת מייל לחברי מועכתו

 21 אני בעד.   :ון גדותמר יר

 22  מי נגד?   : מר אבי גרובר

 23 בחוץ.   רגע בלקין  :מר ירון גדות

 24 מה לעשות. ארבע נגד. מי נמנע? שבעה נמנעים.    : מר אבי גרובר

 25ת דעת  לפרוטוקול אני נמנעת בגלל שאני לא רוצה להצביע נגד חוו גב' דברת וייזר: 

 26 מיכה. של 

 27  גם אני.   :רמר גיא קלנ

 28של מיכה. בחיים אני לא נמנע    רוצה להצביע נגד ההצעה  גם אני לא : לב-בר מר רמי



 04-8666313י,  יגמחברת א                                                                                                                                                  

 6.12.20מישיבת  מליאה  מן  המניין  מיום    23יכל מס' פרט

 

 

62 
 

 1 ני חושב שיש פה. אבהצבעות. 

 2 ירבחל  ליימ  תבותכ  תמקהל  העצהה  דג נ  ועיבצה  הצעומ  ירבח  4  .התחדנ  העצהה  החלטה:

 3 הצביע בעד. 1 הצעומ רבח ,וענ מנ הצעומ ירבח 7 ,הצעומ

 4 

 5 

 6נציג אופוזיציה לוועדת יקיר    מינוי   -   15.11.20  –. הצעה לסדר ירון גדות  7

 7  העיר.

 8 

 9  יג אופוזיציה לוועדת יקיר העיר.  ה. עוד פעם ירון, מינוי נצהצעה הבא  : ברמר אבי גרו

 10וק. הוא עושה לך תיקון. לא יהיה. אז לא יקום. זה מה שהם רוצים. בדי  :יקצרוק  בקעימר  

 11 .  וא השיג את המטרה שלו. נגמר הסיפורזהו, ה

 12ה שאתה  ני אמרתי את מאני אמרתי את מה שיעקב אמר. גם א  םג דברת וייזר: גב' 

 13  אמרת. 

 14 שמה.  : לב-מר רמי בר

 15 ניצחון טכני. שתיים אפס.   דברת וייזר:  גב'

 16  סובב לו את המצלמה.   מר יעקב קורצקי: 

 17גם כן על  שאסור  וה שהיועץ המשפטי לא יגיד  ה. אני מקומינוי נציג אופוזיצי  :מר ירון גדות

 18ק יש לתת  יר. על פי החוי נציג אופוזיציה לוועדת יקירי העוהדבר הזה. מינ

ב  לחברי יחסי  ייצוג  ועדה האופוזיציה  ראוי שבכל  ובנוסף  העירייה   19וועדות 

ארבע   מהם  מועצה,  חברי  עשר  שבעה  השרון  רמת  לאופוזיציה.  נציג   20יהיה 

בקואל ושלוש עשרה  העיריציה  יקירי  בוועדת  באופוזיציה.  חבר  ה   21י  שישה 

 22, על פי  ול עשרה חבריםהגיד גם ארבעה נציגי ציבור. סך הכלצריך  מועצה  

 23ולאופוזיציה    4.9יה לחברי המועצה הוא  ייצוג יחסי הייצוג קואליצחישוב  

 24. זה כשמסתכלים על שישה חברי מועצה. אם מסתכלים על עשרה חברי  1.05

אופ צרימועצה,  צריכה  וזיציה  והקואליציה  שניים  לקבל   25ה.  לקבל שמונכה 

המו להעבישיבת  בהקשר  שריב  צחי  אמר  האחרונה  על  צה   26צעה 

הייצוהדירקט ולכן  וריונים,  יחסי.  להיות  צריך  העיר ג  שמועצת   27ביקשתי 
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 1למנות חבר מועצה נציג אופוזיציה לוועדת יקירי    : תתבקש להחליט כדלקמן

 2 יה. העיר על פי בחירת האופוזיצ

 3 ?נציגלא הבנתי, לבלקין אין  רת וייזר: גב' דב

 4 לא.   :ירון גדות מר

 5  יקיר העיר? נציג בוועדת   בלקין אין לך גב' דברת וייזר: 

 6  לא.  :  מר רוני בלקין

 7  לא.   :ירון גדותמר 

 8חוץ מזה שבלקין לא נציג בעצמו בוועדת יקירי העיר. יש שישה חברי מועצה.    :מר ירון גדות

 9 ע שני נציגים. זיציה מגיאז לאופו

 10  כבר.  שני נציגים   : ברמר אבי גרו

 11חישוב    לפי  ,רוביצ  גיצנ  ציג אחדחבר מועצה ונ  לאופוזיציה מגיע נציג אחד  :ן גדותומר יר

 12וחמש יחידות מתמטיקה, עשיתי חישוב  א"וי רק עשיתי למדתי חדיחסי. אנ

 13 פשוט. 

 14 ר. זה לא וועדת חובה ולא חייב. אפש מר יעקב קורצקי: 

 15ם  יצריכה להתכנס ארבע פעמ  היא הייתהזה לא ועדת חובה אחרת   גב' דברת וייזר: 

 16 ה.  שת רק פעם בשנבשנה והיא לא. היא נפג

 17 וח.  חובה היא לא בט ועדת  : מר אבי גרובר

 18  היא לא ועדת חובה.   גב' דברת וייזר: 

 19 סי. לא אמרתי שהיא ועדת חובה. גם ועדת...מדברים על ייצוג יח  :מר ירון גדות

 20 קירי העיר. לא לכל הערים יש י  : מר אבי גרובר

ש "ר צחי שריב: ד ייצוג מר שצריך שיהיישיבה הקודמת צחי שריב אבהוא אמר   21ה 

 22 ? ה חוקיחסי. זהו. מה ז

 23 כן. זה חוק. ייצוג יחסי לכל חברי הסיעות ולאופוזיציה.   :גדותמר ירון 

 24  ? כי אני אמרתי ד"ר צחי שריב: 

 25 א ה שאתה אמרת זה ל לא. ז  :מר ירון גדות

 26   ? ר הפוךמאת זה. אם הייתי או אז בשביל מה הכנסת ב: ד"ר צחי שרי

 27עובד לפי   שאם אתה לפחות  יטירגתי שיש לך אינטבשחי  כנסתי את זה כה  :מר ירון גדות

 28ייצוג    ת כלל מסוים, לא רצית לעבוד בישיבה הקודמת לפי כלל שאומר חוב
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 1סי. לפי ייצוג יחאמרת צריך לעבוד  לאופוזיציה לדירקטוריונים בכל מספר.  

 2ו  דירקטוריון החישובים שלך היבג יחסי, דרך אגב גם  אז הנה דוגמא, ייצו

נכונים.   פלא  גם  אבל  עשרה,  שם  ייציש  לפי  עשרה,  יש  מגיע  ה  יחסי   3וג 

 4 לאופוזיציה שלוש חלקי שבע עשרה זה שניים מתוך עשר. 

 5  מגיע זה מילה שאתה הוספת עכשיו.  ד"ר צחי שריב: 

 6 ה שאתה אמרת מגיע. מגיע לפי מ   :מר ירון גדות

 7 נו.  קיצור הבנו. את ההתפלפלות בטוב נו.  דברת וייזר: גב' 

 8  ?להיות חבר בוועדה רוני אתה רוצה קורצקי: מר יעקב 

 9 לא.  :  מר רוני בלקין

 10  בקיצור ולעניין. לא. אז יאללה.  מר יעקב קורצקי: 

במשפט :  מר רוני בלקין אתחיל  אני  מה   תראו,  שאמר  חז"ל  עלי  של  אל  ששנוא   11ך 

ז  12בר במועצת העיר רק שראש  חכרוני אני הייתי אז  תעשה לחברך. למיטב 

 13ם בראש העיר  באופוזיציה, הוא לחגרובר היה חבר מליאה  ר הנוכחי אבי  העי

 14 וכברגר שניסה להדירו מחברות בדירקטוריון. עכשיו הדעה האישית  ראיציק  

 15  הדירקטוריונים.  אבל לא ישבתי בכל  : מר אבי גרובר

 16שב בכולם כי אני בוועדת ביקורת. וכולם. אני לא יגם אני לא יושב ב :  בלקין מר רוני

 17שלנו לגבי אופי    ני לא יכול. הדעה האישיתכל הוועדות כי אאני לא יושב ב

 18ההתנהלות של חבר במועצת העיר היא לא מעניינת. היא פשוט לא מעניינת. 

 19יכול להגיד לכם שאני  ת, אני  כוימוסים והליאנחנו לא נותנים פה ציונים לנ

 20ת אני תמיד  דות ויש לנו שיחות טלפון שמתחילוגלא פעם לירון    אומר את זה 

 21מם, וזה נגמר גם שאני  ש טובל את היד בקרח ומתח גיע את עצמי מראמר

 22אני פשוט לא מסכים    "מה "בלא מעט דברים אני מסכים איתו על המתחמם.  

 23פעם בסוף אפשר לכם עוד    . אבל אני אומר"איך"איתו ברוב הדברים על ה

 24לעיין את של מה ראוי שיהיה. אי אפשר  ןשרוצים, יש גם עניילהתפלפל איך 

 25היום אני כבר בחמש עשרה.    להיות בכל הוועדות.  וזיציה. אני לא יכולהאופ

מקפיד   ואני  ועדות  בשתי  לעמדתי  בניגוד  אותי  הכניס  העיר  שראש   26אחרי 

 27זמן יפה. לא יכול להיות  לי את ה   אלממונה. אבל זה  להגיע כי אני לא ..לאחר

 28נייני  יות שאני גם עייצג את האופוזיציה, יכול להמ מקום כדי שאני גם    בכל
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 1 , אף פעם לא אמרו לי. ר נחמד, אני לא יודעיותר, אני יות

 2מה זה קשור. אתה מקצועי. זה טוב להעיר. אבל זה מביא נזק לעיר.   מר יעקב קורצקי: 

 3י אנחנו  אנחנו צריכים לנהל עיר. רוננה, רוני  יתו אחורה מאה שאנחנו נלך א

 4  עיר.   לצריכים לנה

 5 לא יכול.   אתה :  מר רוני בלקין

 6  נהל שטויות.  ולא ל יעקב קורצקי:  מר

 7 אתה לא יכול להגיד שבגלל שמישהו ההתנהגות שלו.  :  ני בלקיןמר רו

 8  את הדעה שלי. בטח שאני יכול. בגלל זה נבחרתי להגיד  מר יעקב קורצקי: 

ד :  לקיןמר רוני ב את  להגיד  יכול  יכואתה  לא  אתה  אבל  מה    ל עתך  אותו.   9לאפס 

 10לתת  יך לבלוע צפרדעים. ועבורו ולכן צריך. צרמסוים הצביע    לעשות שציבור

 11ייצוג ראוי גם לאופוזיציה גם כשהיא אופוזיציה קטנה. צריך לקיים את זה.  

 12 זאת עמדתי. 

 13מועמדים רי העיר. הנוהל אומר רשימת הועדת יקינייה. יש נוהל לבוא נבין ש  : מר אבי גרובר

לוועד סי  תתוגש  מראשי  המורכבת  העיר  ואיקיר  המועצה  ציבור  עות   14ישי 

על אש  שימונו  העירייה  ראש  לא  ידי  סיעות,  ראשי  שאינם  חבריה  מספר   15ר 

 16 יעלה על חמישה.  

 17ין  חוקי יש פה עני  לא הבנת מה הוא אומר. הוא אומר שאין פה עניין  גב' דברת וייזר: 

 18 י. ציבור

 19לא חבר    חבר'ה שם יוצא. קודם כל. אניהשאם הוא נכנס אחד מזה אומר    : מר אבי גרובר

 20 . מי חברים בוועדה.  ה. אז זה אחד. עכשיובוועד

 21 מה רשום שלא יעלה. כמה עד איזה מספר?   גב' דברת וייזר: 

 22 מישה. מספר חבריה שאינם ראשי סיעות לא יעלה על ח  : מר אבי גרובר

 23 סיעות.  ישאר רגע. השאלה : וייזר גב' דברת

חמיש  : אבי גרוברמר  שם  גי  ה יש  אז  וגיא.  מועצה  סיעחברי  ראש  הוא  החמישה  א  אז   24ה. 

 25 האחרים. 

 26 לא. אני יושב ראש ועדה.    :ב' ענבל דדוןג

 27 מי מטעמה. את.   עידן למדן:  עו"ד 

 28 נכון, אבל אומרים לך שמספר חברים.   :גב' ענבל דדון
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 1 ינם ראשי סיעות. שא יש חמישה צחי שריב:  ד"ר

 2 הו זה הסתדר. שאיכשהו זה יצא. איכ  : רמר אבי גרוב

 3  ץ מנבחרי ציבור.  לא. חו וייזר: גב' דברת 

 4 א הבנת. תקרא את זה עוד פעם ותבין שזה לא קשור. אתה ל  :ון גדותמר יר

 5  אוקי. זה לא קשור. סבבה.   : מר אבי גרובר

 6 ה לא משנה.  ה זעה או לא ראש סיעראש סי  :מר ירון גדות

 7ה שרוני מתוקף זה שצריך להיות מ  תאומר לך אני רוצה להיו  הוא מר יעקב קורצקי: 

 8 אמר, 

 9 יציה. באופוז גב' דברת וייזר: 

 10 לא. הוא רוצה להיות מתוקף זה שזו ועדה שחסויה.    :דדון גב' ענבל

 11 ומר. אז הוא לא אמר שהוא מוציא אותי. הפוך הוא א  :מר גיא קלנר

 12א. לא מוכנה.  יכרזים דברים שאסור להוצלא מוכנה. מספיק הוא הוציא ממ  :דדון גב' ענבל

 13ל דם כזה שמוציא כעם ועדה שהיא חסויה עם אמוכנה להיות    אבי אני לא

 14דבר החוצה. גם כשזה דברים שהם חסויים גם שהיו ועדת מכרזים בעבר. לא  

 15 מוכנה. 

 16 ותו לא  רוצים א. אם אתם לא בסדר. אז תיכף נצביע  : מר אבי גרובר

 17 יג אופוזיציה.חובה, ולא חייב להיות נצ  ל. חוץ מזה שזה לא ועדתלא מקוב  :גב' ענבל דדון

 18 לא חייב. 

 19החמישה גם חוץ מנבחרי ציבור צריך לעשות ספירה. מה אמרת עם   זר: גב' דברת ויי

 20  חוץ מנבחרי ציבור. צריך להיות נבחרי ציבור שראש העירייה פלוס חמישה

 21 ה זאת השאלה.  שגם נבחרי הציבור הם בתוך החמיש סיעה או שאינם ראשי

 22 מישה.  הם לא בתוך החלא. נבחרי ציבור   :דדון גב' ענבל

 23ע, לא, הוא אמר נבחרי ציבור. יש לנו אחד שתיים  יש לנו. אחד, רג גב' דברת וייזר: 

 24 שלוש. יש לנו שלושה נבחרי ציבור. 

 25 וני רוזמן. רוני רוזמן. ארבעה.  אשאון. ור ע, ומה עםארבעה, שולה. רג  :גב' ענבל דדון

 26אנשים שירון לא מתאים   ישה. ואמרו פהוא זה ועדה שהיא ועדה רגההעניין    : מר אבי גרובר

 27 .  שבת בוועדה הזאתל

 28 קודם כל אף אחד לא יוצא. בסדר. זה לא יוצא. כי ענבל.  גב' דברת וייזר: 
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 1 . מה לא יוצא. לא יצא איתו   : מר אבי גרובר

 2 ענבל, מיכאל.   לא הבנת, גיא קלנר הוא ראש סיעה. דברת וייזר: גב' 

 3 גיע לו  למה עידן. למה מ קורצקי:  מר יעקב

 4 אחד לא יוצא.  זה ארבע. אז אף דוברת ורביד  ברת וייזר: גב' ד

 5 ונטע. גם את בוועדה שלנו.   :גב' ענבל דדון

 6דר בתקנון המדוכה לעשות ס  ו עלמה שרציתי להגיד שזה אנחנו יושבים עכשי  :פרופ' נטע זיו

 7ווקא להיות חבר מועצה.  דס נציג אופוזיציה. לאו  הזה. אפשר לשקול להכני 

 8   בל אני חושבת.א

 9 ציבור. נציג   :גב' ענבל דדון

 10ששלושת חברי האופוזיציה שלנו יכולים אולי להציע נציג מטעמם. זה לא    :טע זיופרופ' נ

 11 חייב להיות חבר מועצה.  

 12  אופוזיציה. נציג ציבור מטעם   :גב' ענבל דדון

 13 נה שצריך.  שוב של עשרה. תגיעי למסקים וגם. יש עשרה. תעשי ח..ג  :מר ירון גדות

 14ייב להיות נציג אופוזיציה. זו לא ועדת חובה. לא  ת חובה. זה לא חזה לא ועד  :' ענבל דדוןגב

 15  נכון. לא. 

 16 בה, על הכול. על חונטע ייצוג יחסי מדבר על כללי לא   :מר ירון גדות

 17 חברי מועצה.  ייצוג יחסי אבל לא של  :נטע זיו פרופ'

 18צריך    הקודמות, עמדתי היא שכן  באחת ההצבעות  אני גם בעבר וגם  ן למדן: דעי עו"ד 

 19ג לאופוזיציה. נציג לאופוזיציה וחלקתי על כך גם בעבר, אפרופו  להיות נצי

 20יג קואליציה לא  שגם נצ  ירון גדות לא בהכרח חייב להיות חבר מועצה כמו 

 21ציבור,    גשחברים ממליצים על נצי  להיות חבר מועצה. יש פעמים רבות  חייב

 22י שמגיע מטעמם, אנאופוזיציה. נציג ציבור    ציה, בן אם הםבין אם הם קואלי

 23בהחלט בעד שיהיה נציג אופוזיציה בוועדה גם בוועדת יקירי העיר, אני חושב 

רשו זה  אם  קשר  בלי  מקום,  לכך  לאשיש  או  בכ  ת  מאמין  אני   24ך  רשות, 

 25בור כזה או אחר.  יהחלט יכול להיות נציג צעקרונית ואידיאולוגית אבל זה ב

 26 יבור.  יזה שהוא נציג צופוזיציה ויביאו מטעמם אשלושת חברי האיתכבדו 

 27  ?רגע, אשוואין הוא לא מטעם גריידי גב' דברת וייזר: 

 28 לא. מטעמי.  מר יעקב קורצקי: 
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 1ת כפי שהוגשה, אני לא בעדה אבל  י לכן ההצעה הספציפיזה לדעת עידן למדן:  עו"ד 

 2 יציה לוועדה.  זני בהחלט בעד נציג אופו א

רוצה  :נרמר גיא קל שהו  אני  אחד  משפט  עוד  הלהגיד  בשולי  כאילו  הוא א  אבל   3דברים 

 4מהותי מאוד. ירון הרבה פעמים קודם כל אני חושב שהחוקים אנחנו צריכים  

נגדנו   כשהם  אותם  בעדנולכבד  רגע  או  אבל  זהה.  שמה  באופן  חושב  אני   ,5 

 6 יקה היא הצעה טובה.  שנטע הציעה בפרקט

 7 דר. ע מציעה זה בסאני מה שנט יעקב קורצקי:  מר

 8 רוצה להגיד ידידי ירון,   תיים, שלוש אניזה ש   :מר גיא קלנר

 9 מה אתה מכניס תרגום בגוף הסרט, תן לו לדבר.   ד"ר צחי שריב: 

 10 רתי.  טע מה שהיא הציעה. אמהציע שנ הוא מר יעקב קורצקי: 

 11 הוא הציע.  שמענו מה ש ד"ר צחי שריב: 

 12 ונטע. אמרתי אמן למה שגיא  י: קמר יעקב קורצ

 13 אבל.  אמן אומרים בסוף  י שריב: ד"ר צח

 14במדרגות. דבר אחרון שאני רוצה להגיד לעמיתי, ידידי ירון, שאמנם מאוד   :לנרמר גיא ק

 15צה לספר  או אופוזיציה, אני רוקואליציה  אוהב להיכנס בחריץ הזה שנקרא  

 16וד רב גונית, היא לא  אארבעה עשר חברים שהיא מ  לך סוד. יש קואליציה של

 17דות דעים ואין  אליציה אין אחיהוועדה שאנחנו יושבים כקוידה וגם בתוך  אח

 18תיאומים ואני אגיד לך יותר מזה, יש הרבה פעמים שאנחנו לא מסכימים על  

ש בנושא  גם  מאוד  שמהרבה  ועדת  אחרותל  בוועדות  וגם  מבנה  ות  כי   ,19 

 20לספר לך שלפעמים צחי    רחב ורב מימדי שאני יכול הקואליציה הוא כל כך  

 21ים רמי וגיא  מסכימים, לפעמ  ים ולפעמים עידן ויעקב לאוברת לא מסכימוד

 22  לא מסכימים. ונעשה אני אומר זה לא בפורום זה  

 23 סכימים. גם אני וגריידי לפעמים לא מ  :מר ירון גדות

לי    :גיא קלנר מר אומ נראה  אני  ולכן  אבל  מסכימים.  אפילו  שאתם  אבל  תתפלא,  לך   24ר 

 25ציה היא מאזנת את עצמה.  אף שהיא קואליואליציה הרחבה הזאת על  קב

 26קח את    ?סרי הסכמות היו בוועדת יקירי העיר האחרונהתה יודע כמה חוא

 27  ון. זה גם בחשבון, זה לא בפורמאלית אבל קח את זה גם בחשב

 28 ש חוק. יש חוק מה לעשות. בסדר. אבל י  :ון גדותמר יר
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 1מהות. ואני אומר  על תכלס ועל    פעמים אנחנו גם מדברים  בסדר. אבל הרבה  :יא קלנרמר ג

 2  בין.  לך. אתה מ

 3 על תכלס מהות יש פה    :ן גדותמר ירו

 4הוא לא רחוק  אתה מבין שהפער שלך מנושאים שקשורים בדת ועיר מיעקב  :מר גיא קלנר

 5ני וצחי לא  דן. אתה מבין שבנושאים אחרים אמאשר של צחי או של עי  יותר

 6פים עידן ויעקב  שלנושאים נוס  אתה מבין  ?ה שאתה וצחימחלוקים פחות מ

 7  לא חלוקים.

 8ואני חבר הכי טוב של עידן. אני חבר שלו חבל על הזמן. ואני אוהב   צקי: מר יעקב קור

 9 . אותו והכל בסדר. הכול מצוין

 10  העניין. זה  ,אני אומר לך את זה  :מר גיא קלנר

 11 ך כלל אתה אומר.  בדר  :מר ירון גדות

 12 . אחלה רוני לפרוטוקול. ה רוני שבעולםרגע, רוני אחל ורצקי: קמר יעקב 

 13  רוני זה אח.   :' ענבל דדוןגב

 14אגב    אבל הפעם. הסיבה שפוסלים ובעצם לא מקיימים פה את החוק ודרך  :מר ירון גדות

 15 מחר.  אם אתם לא יודעים 

המחק  : מר אבי גרובר על  מהממונה  דעת  חוות  עכשייבלת  החוק.  את  תואם  שזה   16גם    ווז 

 17ח לך. אתה  ח לך, ממונה על המחוז לא נוהמשפטי לא נו  משרד הפנים היועץ

 18הזמן זורק פה לא תואם את החוק. לא תואם את החוק. אתה לא מחליט    כל

 19  מה החוק. 

 20 א. אני מעדכן אתכם.    :מר ירון גדות

 21 לת תשובה.  פנית. קיב  : אבי גרובר מר

 22  .היועץ המשפטי לממשלה. . מר יעקב קורצקי: 

מעד  :ירון גדות רמ שבנוש אני  אתכם  תוגשכן  מחר  דירקטוריונים  של  ל   א  זה   23א  עתירה. 

 24פשוט, חבר מועצה לא מקבל שכר. והרבה אנשים מהציבור התגייסו ותרמו 

 25וגעים באופוזיציה כל  הלא תקין פה והלא חוקי פה שפ  כל אחד כנגד המצב

 26או גריידי או    ור אם זה אני או מישהו אחרמן ואין אופוזיציה. וזה לא קשהז

 27  אגדו ושבים בעיר התרוני. ת

 28   .ודגאת ה לקש םיפלא תשכן. חמ מר רביד פלד: 
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 1 ושילמו כסף.   :מר ירון גדות

 2  ירון מחפש עבודה.    :גב' ענבל דדון

 3 מחר.  עתירה הזאת הולכת להיות מוגשתבשביל שתוגש עתירה וה  :ותמר ירון גד

ש  : מר אבי גרובר חכה  סוללה.  להחליף  צריך  יחליףנשנייה.  שהוא  ואחרי    ייה   4זה סוללה 

 5 נמשיך. 

 6 חפש עבודה. תושבים התגייסו למצוא לירון עבודה. ירון מרגע,   :גב' ענבל דדון

 7  יש עתירה. בואו נצביע. מחר תג מר יעקב קורצקי: 

 8ושבים פה נתנו את השידור. זה המצב. ת  שיו זה לא מצלם. עכשיו זה עצרעכ  :מר ירון גדות

 9ם וזה ...והעתירה תוגש בדירקטוריוני  נציג אופוזיציה  מכספם בשביל שיהיה

שא מה  עושמחר.  ושקרים  תם  המצאות  מיני  וכל  אישי  רקע  על  זה  פה   10ים 

 11 תונים מתוך ישיבות. וקשקושים ענבל פה מספרת שאני חושף נ

 12ו אמרת עדכון ענית למיכל רוטמן עכשי  עכשיו עשית את זה. שקרן, יזר: גב' דברת וי

 13  חם הרגע כתבת.  

 14 את רוצה.  משודר אבל מה זה  :ירון גדות מר

 15  לי שלא כתבת. תגיד  אז אל גב' דברת וייזר: 

 16 לא. אני לא חושף שום דבר.   :מר ירון גדות

 17  רגום בגוף הסרט.  ת  :גב' ענבל דדון

 18 יבת הוועדה האחרונה. ביש  :מר ירון גדות

 19  דבר זה אנדרסטייטמנט של   אני לא חושף שום שריב:  ד"ר צחי

 20  ונה. ת הוועדה האחרבישיב  :ן גדותומר יר

 21 מה שירון אמר עכשיו.  ...על אני מבקש לא : לב-מר רמי בר

 22  ום מידע.  אני רוצה פוליגרף. ירון לא חשף ש  :גב' ענבל דדון

 23 תי מחליף של רוני.  אחרונה של תכנון ובנייה שנכנסבישיבת הוועדה ה  :מר ירון גדות

 24 שום שמות.   :ענבל דדון גב'

 25תמתי  שאני אמרתי שאתה לא תיכנס. ואני סנכנסת, אמרת    עוד לא קורצקי:  מר יעקב

 26  ת הפה. בזמן  א

 27 אבל.   נכון. וברגע שנכנסתי. למה אתה מפריע  :מר ירון גדות

 28 למה לא ביקשת סליחה.    מר יעקב קורצקי: 
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 1 ך..... אמרת שמחקתי ל ב' דברת וייזר: ג

 2  למה לא ביקשת סליחה.   מר יעקב קורצקי: 

 3 הפריע.  נכנסתי ל  :דותגמר ירון 

 4  איך יכול להיות   קתי לךתגיד לי. למה אמרת שמח  ברת וייזר: גב' ד

תפס  :מר ירון גדות באשקלון  לא  אנחנו  אצלי. דוברת  עכשיו  הדיבור  זכות  להפריע.   5יקי 

 6   תפסיקי להפריע.

 7  מראה על עצמך. תסתכל קצת ב  : מר אבי גרובר

 8ת הדיבור שלי שומר על תרבו  ה על עצמי ואניאאני מסתכל טוב מאוד במר  :ן גדותמר ירו

 9 ות. מהישיבואני לא חושף דברים 

 10  לא על זה דיברתי.    : מר אבי גרובר

 11עם סרטון  אבל איך שנגמרה ישיבת מועצת התכנון והבנייה יצא פה מישהו    :מר ירון גדות

 12אחרי זה היה כותרת אצל    נגמרה הישיבה חמש דקות  מתוך הוועדה ועוד לא

שאנ מי  ישרון  לכולם  וזה  ברור  אותה  אחרי   נתן  דקות  חמש  אני  לא   13בטח 

 14 . הישיבה

 15  ?איזה סרטון דברת וייזר:  גב'

 16על השתיל והזה. אז חבר'ה תסתכלו אתם על עצמכם ואם אתם  שרון כתב    :מר ירון גדות

 17יו בלייב  רים שגם ככה משודרים עכשפסול אותי בגלל שאני חושף דברוצים ל

 18תכלו קודם כל  יות פה. אז תספשרים לאנשים להאלציבור בגלל שאתם לא מ 

ה זאת  אם  עצמכם.  שאעל  אופוזיציה  סיבה  נציג  שיהיה  מוכנים  לא   19תם 

העיר יקיר  סיימתי.    בוועדת  לעיר.  נזק  גורמים  אתם  אחרים   20ובמקומות 

 21 רוצים.   תצביעו מה שאתם

 22את מה שאנחנו רוצים. זה באמת    דה שאתה מאשר לנו להצביעתו מר יעקב קורצקי: 

 23 דה רבה. ות

 24 הנוהל שלכם יהיה מוכן נטע? מתי   : גרובר מר אבי

 25 זה ..יושבת ראש הוועדה.    :יו' נטע זפרופ

 26 חרי הטקס ניפגש.  א  :גב' ענבל דדון

 27 ינואר, פברואר.    :פרופ' נטע זיו

ובשנה הבאה האני מציע בגדול שאתם הרי הש  : מר אבי גרובר דנו   28ישיבה קוראת נה כבר 
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 1  י, יולי אוגוסט.נאיפה שהוא לקראת יו

 2 משהו כזה.   :מר גיא קלנר

 3 ספטמבר. כן.  וגוסט, א  :גב' ענבל דדון

 4 רואר, מרץ יהיה כבר נוהל מסודר.  משהו כזה. פב  : מר אבי גרובר

גם    :גב' ענבל דדון שתתייחסו  מציע  איזהאני  ביחד  ונביא  הזאת.  הצעה    לשאלה   5שהיא 

 6עד לקבל  הזה. בסדר. מי ב  תנסו גם להתייחס לדברניין הזה.  שתואמת את הע

 7ון? שבע. מי נמנע? ארבע.  ה של ירצעה של ירון? שתיים. מי נגד ההצעאת הה

 8 ההצעה הוסרה.  

 9 

 10 ת דעוול  היציזופוא  גיצנ  יונימלחברי מועצה הצביעו בעד ההצעה    2ה.  תחדנההצעה    החלטה:

 11 עו.  מננ םירבח 4  ,חברים הצביעו נגד 7. ריעה ריקי

 12 

 13יקיר העיר ליהורם  רס  פית הענקת  התני  2.12.20  –הצעה לסדר ירון גדות  .  8

 14 גאון בהתנצלות.  

 15 

 16 גאון בהתנצלות.  לסדר היום. התניית הענקת פרס יקיר העיר ליהורם    8סעיף    : בי גרוברמר א

 17  יאללה שיוריד את זה.   גב' דברת וייזר: 

 18 ? א התנצל לאהו : לב-מר רמי בר

 19  כן.    : מר אבי גרובר

 20 או קי.    :מר ירון גדות

 21  השתחווה אבל חכה. גם להשתחוות.   לא רגע, הוא : מר יעקב קורצקי

 22    ?לא ,הוא התנצל : לב-י ברמר רמ

ד  :מר ירון גדות זכות  לי  יש  מה.  להגיד  אז  רוצה  אתה  רוצה. אבי  שאתה  או  עכשיו   23יבור 

 24אקריא    שאניה התנצלות משהו, ממנו. או  זמשהו לפני שאני אדבר שיש לך אי

 25 צהיר.  את ההצעה. אני שואל אם יש לך משהו לה

 26   ?ו לאאתה רוצה להציג את ההצעה שלך א  : גרובר יבמר א

 27 יש לך איזה מידע פה של.  את ההצעה שלי אבל אם  גיצאני מוכן לה  : מר ירון גדות
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 1  ר.  ביש לך מידע. תיכף הוא יחשוף אותו תד מר יעקב קורצקי: 

 2 להגיד אותו עכשיו. כול אתה י  :מר ירון גדות

 3יש לי  ן שום דבר חדש להוסיף מעבר למה שפורסם.  יאכול פורסם.  פורסם. ה  : מר אבי גרובר

 4ום אני לא יכול  נה להצעה שלך. יש את ההצעה בתוך סדר ימה להתייחס במע

 5 להסיר אותה בשמו. אם הוא מעוניין להסיר אותה, הוא יסיר אותה.  

 6   רון.תן לי לעזור לי : לב-רמי בר מר

 7, פרסם מה שפרסם. זה פורסם תסועביר התייחהנוסח פורסם. יהורם גאון ה  : מר אבי גרובר

ידי אח על  בצורהגם  בכל    ד הכתבים פורסם  לזייף  יודע שניתן  אני   8מלאה. 

 9 ? את ההצעה שלך לסדר או לא גיצקומות אמר את דברו. אתה רוצה לההמ

 10ד שום דבר אז אני אציג את ההצעה  גיאני אציג. אם אתה לא רוצה לה  כן.  :מר ירון גדות

 11 בכל זאת. 

 12  ?ריד את ההצעהם אני אקריא את מה שהוא העביר לי אתה תוא  : ראבי גרובמר 

את    :ירון גדות מר תקריא  אתה  תתייתר אם  שההצעה  להיות  יכול  לך  העביר  שהוא   13מה 

ש להיות  ויכול  יתייתר  ממנה  שחלק  להיות  המשיכה  ז ויכול  את  יאפשר   14ה 

 15 שלה. 

 16  יהורם גאון העביר    : י גרוברבמר א

 17 ביר את זה לכולם. שתע מךיקשתי מב  :מר ירון גדות

 18י להעביר את זה וגם  גאון העביר אלי, וביקש דרכהוא נוסח. יהורם    הנוסח  : מר אבי גרובר

זה.   את  פרסם  יהונתן  שרון  העיתונאי  וגם  זה  את  יקרים, "פרסם   19חברים 

 20ין התורני שברמת השרון  הגרע מגנים בבוטות אתה  םירמוחהת, מיקרים בא

לידי מי גרמו לי להגיב כפי שהגבתי.  מ  דרךדי שבוע  ואשר קיבלתי   21סרונים 

 22לבות את האש  פרובוקציה שקרית שנועדה ל  בר לי שהייתה זו בחלקהמשהוס

מ שנפגע  מי  בפני  להתנצל  החלטתי  ושפורסמו    ן הרע,  שאמרתי,   23הדברים 

בי ולחזור  הלא  בעיתונות  וההשוואה  האזכור  לשואה.   ראויים  מן   24ביחס 

פני המפריד  ד  את הטוב והמאחמקווה בכל לב שנחזור למצוא   על   25שבינינו 

 26מת שאתבקש בכך, בברכה  הירתם למשימה הזאת כל איואהיה הראשון ל

 27 .  "ם גאוןיהור

 28 ? הוא שלח אליך ד"ר צחי שריב: 
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יודע.    : מר אבי גרובר לא  אני  דובר  אין  אלי.  שלח  זה  בהוא  את  ממני להעביר   1לשרון  יקש 

 2 הונתן. י

 3 ? וא מתנצל בפניוה  יהונתן עכשיו למה הוא פגע בשרון ד"ר צחי שריב:

 4 ?א הבנתיהוא פנה לשרון יהונתן לאיך  גב' דברת וייזר:

 5 הוא ביקש דרך שרון שהוא כתב, להעביר את המסר הזה הלאה. כשאני    : מר אבי גרובר

 6 מה.  ךלא. אני אגיד ל ד"ר צחי שריב:

 7ב  קשר לכל תושריית רמת השרון רוצה לפרסם הודעה אני לא מתני עיכשא  : מר אבי גרובר

דני רציתי לעדכן אותך.    8יקש אני מעביר הודעה הוא בברמת השרון שלום 

 9דעה. הוא העביר את הנוסח שלו בידיעה שזה יתפרסם  דרכי להעביר את ההו

 10ן, הוא ביקש להעביר  ווביקש דרכי, אני אפרסם את זה לכל תושבי רמת השר

 11אני אעביר  וא העביר את המסר. זה המסר שהוא בא וביקש שסר והאת המ

 12ת המועצה לכל האנשים ו למקומונים והוא אמר תקריא את זה בישיבותא

ועכ משודר  שזה  יודע  התושבים.  שהוא  לכל  ממני ובר  ביקש  שהוא  מה   13זה 

 14י עושה  נלהקריא. אם אתם חושבים שאני מה שאמרתי פה זה לא ממנו וא

 15ר  אנחנו כבר נמצאים בקטגוריה אחרת. הוא העבי ר. אזעכשיו זה סיפור אח

 16זה למקומונים, י תקריא את זה בישיבת המועצה. תעביר את  אבלי את זה  

 17   ה מה שאני מבקש להעביר. זה פרסום לדברים שלי. זשיתנו ל

 18 חבל רק שזה לקח לו שלוש שנים.  : גב' בת שבע אלקובי

 19ון זה הצעה שלו. מתי שהוא אני דע יררוצה להתייחס. אני לא יו יאנ ד"ר צחי שריב: 

 20 ה. הזשהו בעניין אשמח להגיד מ

 21  בבקשה.   ?ד או לאאתה רוצה עכשיו להגי  : מר אבי גרובר

 22אמת ההצעה הזאת שהייתה מכוונת לעצור את המינוי של מישהו  אז א. ב  :ירון גדותמר 

 23וגם מבחינת החותמים   שמדבר ככה היא באמת מתייתרת מבחינתי לפחות

 24 ל הקשת.  יכול להגיד שבתקופה מאוד קצרה חתמו עליה מכאני  עליה.

 25  מאה חמישים איש.    : בי גרוברא מר

 26 וות סיעות.  מישים איש מכל קצחתמו עליה מאה ח  :דותמר ירון ג

 27שיש עליה מאה חמישים איש אתה חושב שאנחנו צריכים מיד עצומה  כל    : מר אבי גרובר

 28   ?הלפעול לפי
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 1 נה. עאאני   :מר ירון גדות

 2  יש לי בחדר עצומה עם אלפים   : מר אבי גרובר

 3י את זכות  אול אותי שאלה ולתת לאבי. כשאני אסיים לדבר, אתה תוכל לש  :תוגדמר ירון 

 4 הדיבור ואני אענה לך כרגע זה זכות דיבור.  

שהחתי  : מר אבי גרובר כרטיסים  עם  התקרה  עד  בגובה  לי  יש  אלפים.  לא  מעם  אנחנו   5ו. 

 6  עצומה הזאת. אתה מנפח.  סח הפועלים לפי נו

 7אענה לך    לתי להגיד משפט, אתה שואל אותי שאלה אניחהתמנפח. אני  לא    :מר ירון גדות

 8וצה אני גם יכול לסיים את הדברים שלי ואז תשאל  ם אתה רעליה. אבל א

 9אני  שחתמו עליה מאה חמישים איש, מכל מה  ואז אני אענה תן לי רק לדבר.  

 10פעילים שלך ותומכים שלך וכולל חברי, חברות  ולל  מגדיר הגוש החילוני, כ

 11   מועצה שנמצאים פה כרגע.   ידא רוצה להגל

 12  אני חתמתי.  : לקוביגב' בת שבע א

 13   י חתמה על העצומה הזאת.  'צאחוץ ממני ב  :גדות מר ירון

 14  לא מתביישת בזה.   : גב' בת שבע אלקובי

 15זה לא משנה ויתמכו. ומבחינתי אבל    י שעוד חברי מועצה יחתמו,תאני ציפי  :מר ירון גדות

כן מאמין שאתה קיבלת ממנו את    ותם את ההתנצלברגע שהוא פרס  16ואני 

וזה  המכת בב,  והוא  לא    יקשאותנטי  יכולים,  לא  אנחנו  ומבחינתי   17ממך 

 18צריכים להתנגד כרגע לבחירה שלו ביקיר העיר על ידך בגלל שבמצב הקיים  

השרון   לבחור  לברמת  אפשרות  יש  העיר  בלי  כיקיראש  במישהו  העיר   19ר 

 20 ועדה.   ול י הבאה שלוקריטריונים של הוועדה ובל

 21  עוד פעם.   : מר אבי גרובר

 22להיות שהדבר הזה צריך להשתנות לאור הבחירה הזאת כי איך אבל יכול    :רון גדותמר י

 23  שאני רואה את הדברים, גם אם הוא לא היה מתנצל אתה לא היית מבטל 

 24 כרגע  נתי את המועמדות שלו. אבל מבחי

 25  יש לך גם נבואות.   מר יעקב קורצקי: 

 26 הבעייתיות היא בבחירה שלך נשארת.   :תר ירון גדומ

 27 אתייחס לבחירה שלי. צחי רצית להגיד משהו. ני תיכף א  : בי גרוברמר א

באוקטובר   ד"ר צחי שריב:  התחיל  זה  התחיל.  זה  איפה  להזכיר  רק  רוצה  אני   28כן. 
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ראיון    2017 נתן  גאון  שואף למערכשיהורם  שהוא  ידוע  היה  אז  כבר   1יב. 

 2  שבו הוא דיבר על תושבי רמת   הזה במעריב.  ןיומדינה. הראלמשרת נשיא ה

 3יו לדעתי אם היה חלק קטן, רוב הראיון הזה היה  דברהשרון שמתנגדים ל

 4שיר הלל לראש הממשלה, שהוא כינה אותו המנהיג, לשרת התרבות, מירי  

ולש רחבהררגב  תמיכה  הביע  נתניהו.  היתר  במת  ה  ובין  ובחרדים,   5נחלים 

תושבי  את  גם  רמת    הזכיר  לדתיים,  רהשעירו  או  לגרעין  שמתנגדים   6ון 

 7.  ות, אנטישמי"רשטרימ  רד"הזכיר לו את  הם  ם פאות, והיחס אלילאנשים ע

 8אותה שרת התרבות היא זאת שאמרה שהסודנים הם סרטן בגוף שלנו ואותו  

 9השרון הוא  תושבי רמת    תאים נוהרים לקלפיות ובראש ממשלה שאמר שהער 

 10בכוונה, גם אני יהורם  ה  את ז  שבתי שהוא עשהאני לא חכינה אנטישמיים.  

 11ו ואת היצירה שלו וחשבתי  של  דם שמאוד הערכתי ואת השירהגאון היה א

 12שאולי הוא טעה או מישהו הטעה אותו. אז פנינו אליו, הלכנו אליו חברי רמת  

איש אני  חופשית,  בפגיישרון  השתתפתי  לא  בת  אבל  ואורלי  י  'צאשה   13ודני 

 14ים מהעיר, שהסבירו  תיושבים ד משלחת של ת  םת יהלכו לא לבד, הביאו א

 15ו לו את ההשמצות, הראו הרא. הראו להם מה אנחנו אומרים  להם את האמת

 16  לו את האמת על הגרעין.  

 17   ?לפני כמה זמן מר רביד פלד: 

 18  .  2017בזה היה אז  ד"ר צחי שריב: 

 19 ו. לא עכשי   פלד:  דמר רבי

 20חייב  התהשתכנע ו  אה שהוא הבין.שנה לפני הבחירות. ובפגישה נר : ד"ר צחי שריב

 21זכיר לו והיה לו  לה וכו'. ולא עשה את זה. וניסינו ואמר אני אוציא התנצלות 

 22שהם. זה לא    אבל בפגישה הוא ראה את הדברים כמו  ,נוח לשכוח את זה

 23  ושב שזה לא מקרי, כר ולכן אני חזשעכשיו מישהו הראה לו, או פתאום הוא נ

 24זה   " העיר ירק"עירייה, שיתוב באתר של הזה גם כ "יקיר העיר"אני חושב ש

 25ואני לא רואה ת.  נשים אשר פועלם יכול לשמש סמל ומופתואר שמוענק לא

ראויות   לא  הם  השרון.  רמת  כמו  בעיר  ומופת  סמל  האלה   26בהתבטאויות 

 27א התנצל, ולא ה כמו שהופועכשיו לא יודע למה הוא בחר להתנצל בלשון ר

 28יוון  כ  נו אז, הוא לאאתה נפגעת ממ  ה הוא העביר את זה אליך. לאיודע למ



 04-8666313י,  יגמחברת א                                                                                                                                                  

 6.12.20מישיבת  מליאה  מן  המניין  מיום    23יכל מס' פרט

 

 

77 
 

 1ריב בערוצים  במעע בנו. בכתבות שהיו על אותו ראיון  הוא פגאת זה אליך.  

 2דיברו מפורשות על רמת השרון חילונית, מר"צ ועלינו,    7של סרוגים, ובערוץ  

 3יר,  חינתי הוא לא יקיר העאותה. ומב  על רמת שרון חופשית, כמי שהוא תקף

התואר את  לו  לתת  יקי  יכולים  הוא  והזה.  העיר.  ראש  מסמן הור  לא   4א 

 5 שהוא התבטא לא סמל ולא מופת.   מבחינתי בצורה

 6 הוא אחלה יקיר העיר. ראוי ביותר.   יתניחבמ ב קורצקי: יעקמר 

 7 בסדר.  ד"ר צחי שריב: 

 8 ?התנצל הבן אדם. מה צריך יותר מזה מר יעקב קורצקי: 

 9ת העיר אולי  ה בישיבת מועצנו אותנו אנטישמים פוגם הקריאות שכי ר צחי שריב: ד"

 10 ראוי באותה מידה.  אלהיה גם  ממנו מופת אבל זהח מישהו לק

 11 גם אמרו על ראש העיר שהוא היטלר ולא ראיתי קופצים.  : צקימר יעקב קור

 12 לא בסדר. לא בסדר.   ד"ר צחי שריב: 

 13  יות.  לוצלא ראיתי התנ מר יעקב קורצקי: 

 14 א ראית. אני אראה לך. ל  ?יתלא רא   :מר ירון גדות

 15 לא.  עקב קורצקי: מר י

 16  יותר רפה, ההתנצלות. הרבה יותר רפה.  הרבה    : גרובר בימר א

 17 ? אתה רוצה שאני אקריא   :גדותירון  מר

 18  כן. קראו לראש העיר שלנו היטלר.  מר יעקב קורצקי: 

 19 שכחת?   .הלכת ושיבחת אותו ירון   מר רביד פלד: 

 20 כם. הוא משה רבנו שלבושה.  מר יעקב קורצקי: 

 21 אותו ככה.   א צריך לכנותולראש העיר לא היטלר  שריב: ד"ר צחי 

לו   מר יעקב קורצקי:  אמר  רהוא  לא  שהייתה  פה.  ראיתי  לא  עליו.  שקפצתם   22איתי 

 23 התנגדות. 

 24 הייתי פה. הוא הוצא מהישיבה.  ד"ר צחי שריב: 

 25הבאה קיר העיר. בשנה  ד אותו, ירון יעמיד אותו גם ליימרק שלא תע מר יעקב קורצקי: 

 26 ה יהורם.  חלהיה חבר בוועדה. יאללה. אאם הוא י

 27 אני רוצה להתייחס.   עידן למדן:  "ד עו

 28זה חמור. צביקה עמית רק שהוא לא ישים יקיר העיר המלצה, אם   ר: ברת וייזגב' ד
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 1  הוא יהיה חבר בוועדה.  

 2 אם אתם מכשירים פה.   ?ה לא מל ?סליחה. למה לא  :מר ירון גדות

 3  ראש הוועדה. ירון לא ...  עוד אני יושב כל  :ענבל דדון גב'

 4 אז למה לא. רעיון.    :מר ירון גדות

 5 עיר אז הוא.  שיהיה ראש   : מר אבי גרובר

 6 תורימאמרגיש שאותם  שטוב. אני רוצה לומר כמה מילים גם כמי   עידן למדן:  עו"ד 

 7פה.   בור שהוא מייצג וגם על מה שהיהיו כלפי צפנו אליו אוהשל יהורם גאון  

 8תנצלות.  לל ההכוכרגע. לטעמי מה שקורה פה עכשיו    על עצם ההצעה  וגם

גם  מידי.  רפה  הזאת לטעמי  א  ההתנצלות  שאומר  מרגיש  הנוסח  מישהו   9ם 

 10, לפגוע ואז להתנצל, הוא משהו שהוא  תורילשהוא נפגע מדברי, הנוהל של  

 11ילה. אומרים את זה לא פעם,  חבמחשבה תלא מקובל. אבל יש סוף מעשה  

איזה  ויש התנערות  פה  ראש    שהיא  והצעת  הוועדה  הצעת   12יר העמסוימת. 

השמוריםהו מטעמים  אני  המועצה.  לשולחן  פה  העדפתי    באה   13שלא  עימי, 

 14להתייצב ולא להשתתף בהצבעה הזאת. גם המציע שכרגע משך את הצעתו  

 15 הצביע בעד. למיטב ידיעתי ..מסביב לשולחן. 

 16 .  את הדיוןאם הוא משך אז אני ממשיך   : ברור אבי גרמ

תם   למדן:  עידן עו"ד  לדעתי  ההצבעה  הונומשעלתה  שהיו גמר  להיות  יכול   17סיפור. 

 18מצידו של אבי וסבי, נשמדה בשואה.    ם, לי כל משפחתידברים מאוד נכוני

בוחר ממי  אני  שני  מידי את האמירות האלה. מצד  יותר  לא אוהב   19בסדר. 

 20ברמת השרון,  שייה גם  יהורם גאון יש לו הרבה מאוד ע   .מה ולמה  להיפגע, על

 21ן ספק שהדברים שהוא אמר  , ואייםם בתור זמר, גם בתור מי שעשה דברג

לה צריכים  היו  עולא  יש  אבל  שלא  יאמר.  דברים  שאמרו  אנשים  כמה   22ד 

 23צריכים להיאמר. בן גוריון אמר על ז'בוטינסקי שהוא ולדימיר היטלר, יאיר  

כבר   שלוגולן  תהליכים    שלפני  זיהוי  על  דיבר  הישבשנים   24ראלית  חברה 

 25ר רמת השרון אילו היה  ו יקי ל  על ימין ועל שמאל והייתי גאה לתתוהותקף  

 26ליכים האלה קורים פה. רק לא מזמן  אים היום את התהגר פה. בתור מי שרו

 27לדוגמא דיבר סדי בן שטרית על מנהיגים שמשסים, מסיתים, והורסים את 

 28ץ כינה את  . ליבוביגוריון נאצי על הסכם השילומים  ןן קרא לבהחברה. בגי
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 1ופעה הזאת ואז ספג טונות של  על התו  עניין הכיבוש על הנאצים הוא דיברכל  

 2לקבל פרס ישראל ועוול עשו לו שקמו כנגדו חושב שהיה ראוי  ביקורת ואני  

 3על התבטאויותיו ומנעו והוא החליט שהוא מוותר. אז הדברים האלה ועוד,  

אנחו שנעוד,  הישראלי  בשיח  למצוא  יכולים  והשו  ודוגמאו יחות   4ת  וואות 

 5ים פחות, וראוי להמעיט בהם.  ואוהבר  כאלה ואחרות שאנחנו אוהבים יות

 6ששם את הטלאי הצהוב שהיה דיון על גן   ה היה חבר מועצהוגם פה במועצ

 7חב"ד חמד להזכיר לכם. ומבחינתי זה היה הרבה יותר פוגע ומעליב ובלתי  

 8ורד  דוגמא אמנון ללהבדיל לה אף נאמר בישיבה. זאת אומרת וזבעליל ו  ראוי

ח לאחרונה,  המפגינים  את  אנרכיסטים  חגי    לקכינה  על  רק  דיבר   9סגל 

 10לורד קרא להם לונדורפים. על נאצים ארך  מפגינים ואמנון  ופאשיסטים על ה

 11לונדלדוף. כך שהדברים האלה הם ראויים אולי וראויים אולי פחות, אבל  

האלה  הדבר להי קים  נפסיק  גם  ובואו  בשיח  ונפיימים  להצטנע  תמם,   12סיק 

אמירוכ אמירות,  יש  האלה  לדברים  יותר  לפעמ  ותו'.  לפעמים  בוטות,   13ים 

 14ים באמת גורמות לכך שבן אדם לא  ות קשורות, לפעמקשורות, לפעמים פח

 15יהיה ראוי. אני חושב שאותה אמירה שנבעה מהטיה של יהורם גאון בזמנו,  

ל לא  ממבחרתי  בינהיעלב  פגע  יותר  הרבה  מידי.  יותר  את כששרטו    ה   16לי 

 17מאיזה אמירה מטופשת.  משי,  מ  חבטו בו כי זה כבר היה איום פיזיהאוטו ו

לציין שכל   רוצה  ואני  הנוהל של  העיר,  נושא  יקירי  ועדת   18עדת השמות של 

וכמה  כמה  שהיו  חושב  אני  רביזיה  שהוא  איזה  שיעבור  לשמוע   19ושמחתי 

 20נכון,  לא דבר    של הוועדה השנה. אני חושב שזה  תבהתנהלו  דברים לא תקינים

 21הדרוש הזה גם בוועדה יקון  התשב שאנחנו חייבים באמת לעשות את  ואני חו

גם בהמלצות ראש חי  אולי  כי כשזה העיר. אנחנו  חיסיון.  על   22יבים לשמור 

 23מגיע לשולחן המועצה ואנחנו אמורים לאשר הן את ההצעות הוועדה והן את 

ר של  העיריההצעה  באף  יאש  יפגע  לא  הזה  שהדבר  כדי  וכדיה,   24שכן    אדם 

 25ר בשביל זה זה מגיע בסוף י חוזינה דיון ענייני. יתקיים בדיון ענייתקיים פ

 26ליטים. אני חושב שלאחר שראש העיר  נדע מה אנחנו מחלשולחן המועצה.  

 27המליץ עליו והמועצה אישרה אותו אני באופן אישי גם ללא התנצלות הייתי 

 28זה מה    אהבה אבלזאת ואת ההחלטה הזאת אולי באי  ההבחירה    מכבד את
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 1  תודה. שעבר. 

 2ל ועל  להתחיל בהערה לעצמנו. דיברנו פה על הנוה  דווקאה  אני רוצ :  מר רוני בלקין

 3ם לתקן ולשפר אותו ואני שמח שזה כבר עומד על הפרק, אומר  זה שצריכי

העיר למעשה. המועמד הש ומדובר בבחירת ראש  היות   4  ישי שראש לעצמנו 

 5יעמיד בפניו את   יעץ לראש העירי שמי מיהעיר בוחר אותו, אני אומר שראו

 6ך לשים  שים ככה ויאללה זה נראה לי וזה עובר. צרילא עוה  כל המשמעויות. ז

 7...אני גם רוצה להאמין שאם כל האזכור של ההתבטאות הזאת  פה את כל

 8ומה  דזה נורה אמד לנגד עיניך, אני מעריך שזה היה מדליק לך לפחות איוע

 9 לחשוב. 

 10 .  זההכתבה הזאת ולא הכרתי את הפרסום השלא הכרתי את  י מודה אנ  : מר אבי גרובר

 11  .  בה הזאת בזמן ההצבעהגם אני לא הכרתי את הכת   :ר ירון גדותמ

 12לכן צריך לשים את זה. במסגרת זה ששמים את כל הפרטים, וצריך  :  מר רוני בלקין

 13אתה בעצמך. שתיים, אני אומר   אוזר לך וללהיות. ברור שיש מישהו שגם ע

 14אני חושב  אבל  ם.  א הייתי בישיבה כי הייתי במילואילעצמנו, אני לוד פעם  ע

 15יו באים ועושים על המליאה. ואנחנו עכש  זה לא בריא שזה עבר את אישור

 16רביזיה. היינו צריכים לעצור את זה אז. ואז להגיד לו הנושא הזה ידון כי.  

 17    ולא להתעורר אחרי.

 18    זה באותו יום.בל את אי אפשר טכנית. אתה מק    :גדות ןמר ירו

 19 ם הדבר הזה עולה.  , אמריאפשר טכנית לג :  מר רוני בלקין

 20 ? את הדברים מה אישרתם אם לא אמרתםל גב' דברת וייזר: 

 21  זה  בכלל לא עניין זה מגיע וזה חסוי. והישיבה.   עידן למדן:  עו"ד 

 22 ני לדבר. חברים. ירון. אתם מפריעים לרו םר. אתלרוני לדבתנו  : לב-מר רמי בר

 23לא עבר. בסדר. חשבתי    מישה. זההח  הוועדה הביאה למועצה רק את : ב' דברת וייזרג

 24 שזה עבר. 

 25  צריך אישור.   הוא עידן למדן:  עו"ד 

 26 הרשימה כולל את המועמד של ראש העיר.   :  מר רוני בלקין

 27  כל השישה דורשים אישור.  עידן למדן:  עו"ד 

 28  להעביר. חשבתי את שלו לא צריך    יד פלד: במר ר
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 1אומר ככה, מחד אין ספק   ת. אניבי  לפני שאומרים עושים שיעורי :  ןמר רוני בלקי

 2בישראל. אמר גם צחי פה שהוא החזיק ון הוא אייקון תרבותי  שיהורם גא

 3ממנו כזמר. מהצד השני ברור שנפלטה לו אמירה אומללה, אומללה מאוד. 

 4א בעיתונות  ים, זה יצשמעבר לזה שזה קרה לפני כמה שנ  ד את זהוצריך להגי

 5איזה קהילה נידחת בקצה  טאון בבי  רצית, בפריסה רחבה, זה לא איזההא

 6ואני בטוח עוד פעם שאם הדבר הזה  ברח לו שם איזה משהו    העולם שהוא

 7עם העוצמה שהיה מובא לידיעת ראש העיר אני חושב שהוא היה לוקח את  

 8יר להיות יק  חושב האם זה המועמד שהוא ראוי  הלו כשהיזה בשיקולים ש

 9וזה מועמד של ראש   ב היותחוששרון. אני חושב יותר מזה, אני העיר רמת ה

 10טיפלת באופן אישי בפגישה איתו  שנכון שעשית בזה שאתה  העיר אני חושב  

 11כי זה לא עבר דרך הוועדה. אלא עבר בעצם דרכך בשביל לתקן את הדבר  

י את  ולהביא  גאהזה  התנצלווהורם  שהיא  איזה  לפרסם  בסוף  פומבית  ן   12ת 

 13ח הוא פחות  שהניסורי  . אני מסכים עם מה שאמרו פה חב לחזרה מהדברים

 14טין. אבל למרות כל מה  אבל הוא באמת רפה לחלואומלל מהביטוי הלשוני  

יעקב,   איפה  בירוחם,  ועושה  מודה  שאומרים  חושב  אני  כאן,   15שאמרתי 

 16ם אינם עומדים, ירומגצדיקים    העלי תשובעומדים בשמקום  בבשבילו, זה  

 17 חשוב שאם היינו צריכים.  ו של דבר אני כן בסופול

 18  ך. סתם צוחק איתך. אתה הולך על חבל דק. הייתי אומר ל  : ברגרומר אבי 

דק.   :  רוני בלקין מר על חבל  ללכת  פוחד  לא  לא אני  סגור. אם  הזה  העניין   19לטעמי 

המקרים   מסוג  זה  לזה.  נכנסים  צרהיינו  את ישהיינו  זה  לפני  לראות   20כים 

 21ושב  י חאבל אחרי שכבר נכנסנו אליו אז אנלהיכנס אליו.  יש ולא  הבור בכב

 22אבל  דת,  מהעניין הזה אפילו מכוב שמה שנקרא מכה קלה בכנף אבל יצאנו  

 23 זהו. בשביל יהורם גאון, אני חושב שהעניין הזה גמור וחתום. לא 

 24של  כמה שאני יכול. מתחבר לדברים    ייות תמציתהרבה נאמר. אני אנסה לה   :מר גיא קלנר

 25מרתי את זה  ך, אצריו בסוף. אחד אני מאוד מאמין שלא  ועידן, שנאמר  רוני

בדיון הקודם, לא מש נגם  לא  לך, התוצאה של  נים את החוקים כאשר   26וח 

 27תהליך כלשהו. קבענו לעצמנו נוהל התנהלות מסוים. עכשיו דורש רביזיה,  

 28בר יש הליך שקובע חמישה ואחד, עו  זזה. עד א  ועושים אותה אז נתקן את
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 1מכבד את    אני   אבללא הייתי בוחר את מה שאבי בוחר.  ר מועצה. אני  אישו

 2וקר יושב פה ראש עיר  ר, צריך בקטע הזה מחר בבזכותו לבחור. אז אני אומ 

 3כזה או ראשת עיר אחרת או אלוהים יודע מה. אני מכבד את כללי המשחק 

 4י אוהב  אני נמצא. בכל הכיוונים, אם אנ  חי ובתוכםשבתוכם אני שואב את כו 

 5ם להפעיל את  רוצינו  ני לא אוהב את זה. ההשפעה אם הייאת זה או אם א

 6מי שרוצה לעשות את    של אבי, אנחנו הציבור כל ההשפעה במסגרת שכנוע  

הייתה  שבו  במקום  על  רגולטור  להיות  צריכים  שאנחנו  חושב  לא  אני   7זה. 

 8 שר אותה. עוד דבר מאוד משמעותיאובחרנו ל  פרוצדורה שקוימה כהלכה,

נ בהרבהואני  בזה  אנ  וכח  עיר.  יקיר  של  הוועדה  חמישיבות   9שכולנו ושב  י 

 10אמירות שלהם. היו בלנות כלפי אנשים לגבי הצריכים לגלות אורח רוח וסו

כמובן   רוצה  לא  אני  אחרות  בוועדות  הזאת,  הוועדה  במסגרת  דיונים   11עוד 

 12ו  ם נמדד על סך פעולותיו וסך חיידת. בסוף אלהיכנס לדוגמאות קונקרטיו

 13ני תיכף אגע  ר, אאומן שכמעט כל אחד מאיתנו, ואני לא  תרונותיו ונכו וסך י

 14שה פאול גדול, אבל בסוף,  ע בפאול שהוא עשה, הוא עבזה אני לא מזלזל לרג

 15בסוף החיים מורכבים בטח לאנשים שנושקים לשבעים והשמונים מעשרות,  

 16ובסוף  הציבורית שלהם, והפרטית שלהם,    ים בספירהומאות פעולות שמבצע

 17אבל זה קורה   ותם,ת אול מתי שהוא. ובוא נשתדל לא לעשוולנו עושים פאכ

 18השולחן עם פאול כזה או אחר  שיש עוד אנשים שעלו על   לנו. ואני אומר לכם  

 19ואי אפשר על הבסיס הזה לראות את כל דמותם כולה. זה לא עובד ככה.  

 20שים  ום תארים, עושים למען הציבור, עיבחיים, צובר 'גאליימאנשים עושים 

דברי אגלה  המון  אני  בלשונם.  נופלים  לפעמים  וגם  אתם    כםלם  גם   21סוד, 

 22ה קורה. ועם זאת אני  לי בוודאי זה כבר קרה וז נפלתם או תפלו בלשונכם,  

 23חושב שיהורם גאון אבל הביקורת שלי בנוהל הקיים, מופנית לאבי. אם הוא  

 24  ה. וזה בסדר.  זאז הוא לא ידע מלא ידע מזה, 

 25 א ידע.  אבל אחר כך הו  :מר ירון גדות

כתוש  :מר גיא קלנר גאון  הציעה  ביהורם  אבי  שמבקש,  ומי  השרון  רמת  ומי    עיר   26אותו, 

ויה להיות  בצורה שאמור  להתנהג  צריך  השרון,  רמת  העיר  יקיר   27יה 

ומכובדת כלפי כל תושבי העיר. אמירה כזו אפ והוגנת   28שר היה ממלכתית, 
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 1לות ציבורית, נו מעורב בפעייאותה כלפי אדם פרטי או אחד שא  לאולי לקב

 2. בעיני  להיות יקיר עיר. אמירה כזאת פסולה  צהורוצה להיות נשיא מדינה, ר

 3יות נציג ציבור או אחד שמקבל את כבוד הציבור. ועם עבור מי שמתיימר לה

שהתנצל,   טוב  ראוי  היה  הזה  הבור  לתוך  נפל  הוא  אם  ראוי  זאת   4היה 

 5ה ומציע את  דם שהולך קדימאות תהיה חדה, וברורה, בטח מבן  לשההתנצ

 6את  כל מה שעוד חפץ בו. ולכן אני אומר  ו  ,עצמו למועמדות לנשיא המדינה

 7ברמה של ההתנהלות אני חושב שאנחנו צריכים    הנושא הזה יש כמה לבלים.

 8ים את או לא אוהבלכבד את כללי המשחק אם אנחנו אוהבים את הנבחרים,  

 9יה על עצמו,  עיל את הרגולצפתיים, הבקשה שלי הייתה לאבי להשהנבחרים,  

עשינו לא  הזה,  התהליך  את    את  בתוך  שאישרה  המועצה  בישיבת   10זה 

 11כשיו רגולטור על אבי על המועמד שלו.  ה. ואליו היה צריך להיות. עהרשימ

אני   אני חושב שאדם  ושלוש,  לא.  או  כן  צריך להשתכנע אם  היה   12אם אבי 

 13שנה    שבעים, שמונים  פועל תמדדו אותו לאורך ציר של  הבקש מכם, אני ככמ

 14גאון באמצעותך או באופן ישיר,   רם וולא התבטאות אחת. וארבע, עצתי ליה

 15 שצריך.   כבר התנצלת. תעשה את זה כמואם 

 16 תכתוב על זה שיר.   מר יעקב קורצקי: 

יוכל לחבק  תעשה את זה כמו שצריך, תנקה את השולחן, שהצ   :מר גיא קלנר  17ותך  איבור 

 18 שיקרה.  צה באמת רו אוהכמו שאני מניח ש

כ  : אבי גרובר מר אני  מילים.  כמה  לי  לחלק  זה  כה  כתבתי  אתייחס  גם  אני  זה   19ואחרי 

 20מסתכלים עלינו וזה. על פי נוהל יקירי    ברים שעלו פה. חשוב אנשים ככהמהד

 21די שנה  יקיר העיר הוא תואר הוקרה המוענק מי"   :העיר, ככה כתוב בנוהל

עיריית ידי  ו  על   22עסקו בפעילות  הישוב, ש  תיקירמת השרון, לנבחרים מבין 

ה למען  והתנדבותית  למען ותועיר  ציבורית  מיוחדת  בפעילות  או   23שביה, 

 24ספק שקולו של יהורם גאון תושב רמת   סליחה. אין  "הילה. למען המדינההק

 25מזה   השרון מזה יותר מארבעים שנה, הוא קול מרכזי בפס הקול הישראלי

וככז שנים,  י   העשרות  לתואר  ראוי  אותו  המצאתי  כל  קיר   26בחירותי  עיר. 

 27ר שעשו משהו ברמת המדינה,  בעישבים  ליקירים באים להעריך את אותם תו

השרותרמו   רמת  של  לגבולותיה  מעבר  שי  גם  את  למשל  בחרתי  אני   28ון. 
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ב ז"ל  ה2017ראשוני,  לחקר  תרומתו  על   ,ALS  עמד לא  הוא  אגב  ודרך   ,1 

 2ה אני  יל הזצבו הוא היה שמח להגיע לגמון של הגיל, אבל לאור  בקריטרי

 3וקרה הזאת. דורית  ו הגיע ל בתי שמה ששי יעשה זה משהו שמיוחד ולכן מחש

מפעל   על  בשמרון  התיאטרון,  של  שנ 2018- חייה  במיל'  .  אלוף  שעברה   4ה 

 5שייקה גביש שהיה אלוף פיקוד הדרום, במלחמת ששת הימים ומי שכיהן  

 6י  ל מינך אגב מי שקצת מסתכל על כרדניהול בקונצרן כור.    בשורת תפקידי

 7ברים מאוד חדים ו דהיה לשל שייקה גביש, זה בדיוק לצד השני הוא    אמירות

 8  ונוקבים. 

 9 בדיוק. לא אל תגיד בדיוק.   :ון גדותמר יר

 10לא בדיוק. הוא אמר דברים שאנשים בצד השני של המפה לדעתי היו יכלו    : מר אבי גרובר

 11  אומר אני פעם    מהם. דבר אחד כן. אני עוד  עליהם ולהרגיש נפגעים  להזדעק

 12ירות ולכן כשהיה האמי את  לא כשעשיתי את אותה בחירה שלי, לא הכרת

 13ם וטוב עשה יהורם גאון  ר של השואה, לי זה מאוד גם כן צראת אותו אזכו

 14שחזר בו מהאזכור הזה ומההשוואה לא ראויה ושהוא התנצל. בהמשך לכל  

פה מסת  הדיון  כשאנחנו  חושב  פעמים  כאני  הרבה  אנשים  על   15 דווקאלים 

ה התרבות.בתחום  בתחום  פעמים    יצירה.  הרבה  להאנשים  כיש  מיני  ם   16ל 

שקשה  דעות.   חושב  וואני  התרבות  בתחום  מישהו  למצוא   17האומנות מאוד 

 18שאם אתה תשפוט אותו. שמגיע לגיל שבעים שלא אמר משהו שיכול מאוד 

 19ד פגעו באחד הצדדים, ומהיצירות שלו אולי מא  לפגוע באחד הצדדים, שחלק

 20לא  נו ן אנחנים. ואני חושב שאם אנחנו נבוא אלא אם כה עם אומטע כזזה ק

תרבות   של  בתחום  לתת  שברוצים  מודה  אני  העיר.  יקירי   21איזה  ואומנות 

 22זה לא שהוא מקום אני מנצל את הבחירה הזאת עוד פעם שהתחילה לפני,  

רו אני  ואמרתי  נכנסתי  הפריבשאני  את  ירשתי  אני  ואני  יצה  הזאת   23לגיה 

 24א  זה שהוא מקום לבחור יקיר שהוא בינינו הומאמץ באיי כל  באמת עשית

 25בפעילות המאוד מקומית, אני חושב היה פה כאילו בתוך רמת השרון  רק  לא  

 26שבזה שאנחנו ודרך אגב כשהייתי חבר בוועדה הזאת תמיד ניסיתי לקחת 

להיות   אותו  להפוך  הזה  התואר  יאת  כזה.  ארצי  יותר  ברמת    שמשהו   27לנו 

 28 .  הימיםהשרון אנשים מד
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 1ס. הוא תושב השכונה. ..כל נזוקונצ  הואחיים משה למשל שמגיע לו.   קב קורצקי: מר יע

 2 ים. החי

 3 יקיר סגן ראש העיר עוד מעט.  היא יהיה גם  ד"ר צחי שריב: 

 4 צחי. עכשיו אתה ציני  מר יעקב קורצקי: 

 5שאיר את זה. עזוב את חיים  תבוא    את היקיר הבא  אתה עכשיו בוחר ד"ר צחי שריב: 

 6  ה.מש

 7ם  ליב את חיים משה אני חושב שא להעי  אני חושב שעוד פעם יהורם גאון. בל  : וברמר אבי גר

 8 גאון בכל זאת.   תעשה סקר מי זה אני חושב שיהורם

 9 מה זה קשור. אני אומר.   מר יעקב קורצקי: 

 10 אז אני אומר בסדר.     : מר אבי גרובר

 11ישראלי גם    מזרחי, ארץתר  רם מהצד הזה ועכשיו הצד היוונתנו ליה קב קורצקי: מר יע

 12 חיים משה.  רק זה כן. חיים משה. הכי מגיע לו. 

 13 ושיק לוי. Tאו   :גב' ענבל דדון

 14  יים בן שבעים. תיכנס לגוגל. חיים בן שבעים בטוח.  ח מר יעקב קורצקי: 

 15 שלי. בגיל של אימא שלי, למד עם אימא    מר רביד פלד: 

 16שיתי גוגל וראיתי שזהבה שמואלי  למשל ע  י. אנילמשל עשית  ינאני אגיד לך  א  : מר אבי גרובר

 17 בעים למשל. ת שן לא בהיא עדיי

 18 גם ראויה בטח.   קי: מר יעקב קורצ

שליל  : מר אבי גרובר בבחירה  מנסה  באמת  אני  אבל  באנשים   ,משל.  ודנה  יושבת   19הוועדה 

בא על  ממליצים  ולרוב  לה.  משהמליצו  אותם  שמכירים  אנשים   20וך  תמת 

ואנ המקומית.  חושב  העשייה  אולמן  יששזה  י  מיכה  העיר,  יקירי  גם   21היו 

שה יקלמשל,  כן  כביר  וא  הוא  אולמן  מיכה  נבחר  העיר.  כבר  הוא  יקיר.   22ר 

פסל,   הוא  הוא  בעבר.  כמה  יודע  לא  אני  חושב  לא  אני  שם  אדם שהוא   23בן 

 24מהבחינה הזאת. אני חושב התנדב ברמת השרון ואני לא יודע כמה הוא עשה  

 25שלא מכיר את השם הזה ולא   ומנותבעולם האמעט אין מי שקצת בקיא  כש

 26ואני חושב שאני   לו ואת הדברים שהוא עשה.ה שאת היציריודע לא מכיר  

 27הזאת שיש לי, בשביל לנסות להכניס איזה שהוא  נסה לנצל את הבחירה  מ

 28מדינת ישראל ולא  נופך יותר כזה ארצי באמת אנשים שמכירים אותם בכל  
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אני חושב שיש ברהרק ברמת    1מאוד אנשים מאוד    הרבה  מת השרוןשרון. 

 2ים, דיברנו  לכם שהסיבה שכאילו מרעננתי  אגב אמר  רציניים ומוכשרים, דרך

 3הנוהל, זה בא בין השאר מהמקום דווקא של  על זה שאולי נרענן קצת את  

 4לאותו טקס מה אפשר לעשות כדי שהתואר הזה של יקיר עיר באמת מעבר  

ונעל פעם  כעשבו אנח  אחרי, שיהיה את המקום  םשקורה  נמשיך  נו  גם,   5יר 

 6לא   מנסה לעשות, אנחנו פשוט  אני ל משהו שלהוקיר את אותם אנשים. למש

 7יקיר עיר שיבוא ראש העיר ויגיד כמה  מצליחים לקבל מספיק מידע, כשנפטר  

 8השרון  מילים וזר מטעם העירייה, לעשות כמה דברים שבאמת יראה שרמת

 9על לרענן את    ר הזהתר הדיבום אנשים. אני חושב שיותבאמת מוקירה את או

יותר בהקשר הזה היה  דיברו  הנהלים  איזה שהפה  .  לעשות  היכולת   10וא  על 

 11דבר. זה לא רק בהיבט הזה. אני מודה  שמוקדם עוד פעם זה נכון לכל    'ץריסר

 12ד פעם אנשי  שכשהעביר לי צחי את מה שהוא העביר לי, אז הקטע הזה של עו

יכול  יתרבות שיש בוא    13מות אבל באמת  וק שלנסות לזרש הרבה סתם אני 

 14, אבל  יב גפן כזה הוא קונצנזוסאב  וד אנשים, שהם הצליחו להקפיץ הרבה מא

י יגידו את השם שלו הוא תמיד  וכמעט כולם איפה אם   15היו מלא שיקפצו. 

 16  שהוא על הרצף הזה יש להם את קופץ להם הדבר הזה 

למ   :דותמר ירון ג הנחה  פה  עושה  תקין.  שאתה  לא  וזה  השמד הו,  על  קו    שואה ברים   17זה 

ופה   אותו.  לעבור  אפשר  ואי  העאדום.  אישור  יר  במועצת  לתת  אפשר   18אי 

 19ה זה לא מושווה בשום ור על הדברים האלה. גם אחרים שאמרו השואלעב

הייתי   לא  גם  מבחינתי  אני  שואה.  של  התבטאויות  לתת  אפשר  אי   20דבר. 

פה כלפ  מאפשר  אנטישמי  של  פה.    י התבטאויות  קרו  שגם   21אבל  אנשים. 

גולן  אומ  כשאתה ויאיר  וזה,  גפן  ואביב  התבטאויות  לא  ר  זה   22ה  אותלא 

 23דברים   ן שטרית זה לא אותה סקאלה. כשאתה  משווהי בדסקאלה וגם לא ס

 24 לשואה, לנאצים, להיטלר, למחנות ריכוז זה דברים שאסור שיאמרו פה.  

 25  זה בסדר.   ןר גולן זה בסדר. יאיר גולליאי  : מר אבי גרובר

 26 ושה השוואה היסטורית. אתה עכש  :דותמר ירון ג

 27   ?ההצעה או לא את תה הורדתא  : מר אבי גרובר

 28 לגבי ההצעה קודם כל. אני .   :ר ירון גדותמ
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 1 להפסיק עם המשחק הצבוע הזה. די. זה צבוע.   עידן למדן:  ו"ד ע

 2  ה לכיוון אחר אבל לא.  אפשר להשתמש בשוא  :פרופ' נטע זיו

 3כל אני בר. אבל זה לא משנה. לגבי ההצעה.  קודם  ותו דזה לא א  לא לדעתי  :ירון גדות רמ

 4 מח ש

 5  צריך לעשות את זה בצורה מושכלת.  למדן:  עידן עו"ד 

 6אני מקבל את מה שאבי אמר שהוא לא הכיר את ההתבטאות הזאת אני גם    :גדותמר ירון 

ובכן במעמד הישיבה לא הכ   7גע שהכרתי את  ררתי את ההתבטאות הזאת. 

 8 הזאת   ההתבטאות

 9  במעמד הבחירה.    : גרובר ר אבימ

 10לאחד עשרה שלחתי לך מכתב והראיתי את ההתבטאות  שתיים  ם וובעשרי  :מר ירון גדות

לך תגובה    ושלחתי  כתבת  ימים,  שלושה  לפני  בעצם  ועד  והסברתי,   11מכתב 

 12לא    לעיתון. היה ברור לי שזה  לעיתון, עוד לפני ההתבטאות, כתבת תגובה

 13הצעה הזאת בסופו של דבר בגלל כל  את ה  שהעליתי  הולך לרדת ואני שמח

 14אמרו פה על ידי חברי המועצה האחרים, חבל  נים שננכוהיפים וההדברים  

 15לזה פומבית לקראת הישיבה ויכלו למנוע גם את הדיון וגם  שהם לא הצטרפו  

 16ך תיאפה בעיה מבחינתי אבי  את ההצעה לסדר. ואת הבעיה הזאת. כן יש  

 17ר לחצות אותו. אתה לא מבין  אסואדום הזה שתה לא מבין את הקו האש

 18ה שלך עם יהורם גאון. אם יהורם גאון  הבחיר  את  היית מבטל   אותו, אתה לא 

 19 לא היה. 

 20    ?מאיפה אתה יודע ורצקי: מר יעקב ק

שב  :מר ירון גדות שלושה  שקיבלת  אחרי  שלך  התגובות  כל  את  נתת  ממני  ואתה   21ועות 

 22את הדעה שלך.    ניתולא שי  ,יםובעצומה את כל הדבר  ,ובציבור ובתקשורת

 23הדעה שלך בגלל שיהורם    ת את יניבגלל לא ש  עכשיו שינית את הדעה שלך.

א מהאש.  הערמונים  את  לך  הוציא  פה גאון  נכשלת  אתה  מבחינתי   24בל 

 25והבחירה שלך אני מתחבר מאוד לדברים שאתה אומר, שברמת השרון יש  

 26 ים איכותיים.  אנש

 27 ? יעלהצביע או לא להצב  : מר אבי גרובר

 28מאוד יפה לתת לאנשים   זה  ניק להם.שלא תרמו בהתנדבות לעיר וכדאי להע  :דותרון גמר י
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 1ר. זה מאוד יפה אבל בבחירה  כמו שאתה הזכרת. וגם זמרים שלא תרמו לעי

 2הזאת אתה נכשלת. וכדאי שתשים לב בבחירות הבאות שלך. למרות שמותר  

 3 ך. ל

 4  ? העצהה את משכת מר יעקב קורצקי: 

 5 מושך את ההצעה הזאת. כן. אני   :ותמר ירון גד

 6  דה רבה. תו  : מר אבי גרובר

 7 אין מה לבוא בטענות.    :ן גדותרוימר 

 8 

 9מינוי נציג סיעת "יחדיו" למועצה הדתית  הרכב המועצה הדתית    רו. איש10

 10 רמת השרון. 

 11 

הרכב    10סעיף    : מר אבי גרובר ההרכבאישור  את  אישרנו  הדתית.  למיטב   המועצה   12אבל 

 13 ה אז בישיבה. גריידי לא הי זכרוני

 14  הוא היה. מר יעקב קורצקי: 

 15 הוא לא רצה להמליץ נכון.    : וברגרמר אבי 

 16  קין.  הוא אמר שהכל לא ת מר יעקב קורצקי: 

 17 השארנו מקום אחד פנוי בשביל המועמד של גריידי.   :  מר רוני בלקין

 18יהיה    אמרנו שאם לא  את יש לו מועמד.זהוא לא פה. שאלתי אותו אם בכל    : מר אבי גרובר

 19ו שאם גריידי יעביר ואמרנעמד  יהיה המותשיעי כי הרבנים ביקשו שיריב כהן  

 20ם למרות שעוד פעם הוא לא שם אז אנחנו נצביע על השם. אז הוא העביר ש

 21שהוא מעביר את הטפסים של אותו מועמד והוא גם לא נמצא פה היום. השם  

 22פני מספר ל"תאריך אומנם, ב לי מכתב. בלי ת. הוא כחשטאהעביר זה חיים 

ה מועצת  מליאת  הצביעה  נצשבועות  על  לצעיגיהעיר  כאלה  .  מסיבות   23רי 

 24מר את זה פה, אותו אני  ואחרות לא הצבענו עבור נציג שמייצג איך הוא או

 25שר  מייצג מחמת זאת הנני מבקש למסור שהנציג שייצג את מפלגת יחדיו א

הד הציבור  ואת  בראשה  עומד  בתאני  הגדול  חרדי  מר  י  יהיה   26ים  חיעיר, 

 27  ם אזר את הטפסי . העניין הוא שאם הוא לא מעבי"חשטא
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 1רוצה שהוא רוצה    הוא לא יעביר את הטפסים. הוא אומר בעצמו שהוא לא  :ענבל דדון גב'

 2 להפיל את זה והוא לא בעד המינוי ושההליך לא תקין. 

 3 וא אמר את זה אז.  ה  : מר אבי גרובר

 4 ה.  הוא אמר את ז  :גב' ענבל דדון

 5 ואחרי זה הוא שלח מכתב.   :ריבד"ר צחי ש

 6 ם.  טפסי אבל בלי  :דדוןגב' ענבל 

התהליך.    : מר אבי גרובר את  נשלים  שבאמת  כדי  ככה  מציע  את אני  נאשר  כרגע   7אנחנו 

 8ר התשיעי את המועמד של סיעת יחדיו לתשיעי אבל נקבע שאם הוא לא מעבי

 9 נגיד עד יום שלישי.  

 10 יב. אז את יר  :וןדגב' ענבל ד

 11שת הרבנים שזה את בקה, אז נאשר  יהיאת המסמכים ואת זה נגיש אז יריב    : ררובמר אבי ג

 12 יהיה יריב. בסדר.  

 13  נחנו החלטנו משהו. א ?מי זה יריב ד"ר צחי שריב: 

 14  ?מי זה הרבנים שביקשו את זה :  מר רוני בלקין

 15  רבנים המקומיים.  ה מר יעקב קורצקי: 

 16 ? מי זה הרבנים   :מר רוני בלקין

 17  יש פה כמה רבנים.   י: צקמר יעקב קור

 18 ?זה הרבנים ם. מהיש מלא רבני   :מר רוני בלקין

 19 בנים מועמד.  אין לרבנים מעמד לקבוע. אין לאף ר ד"ר צחי שריב: 

 20 של השר  הבמועצה ארבע  היש ארבע   : מר אבי גרובר

 21 ואחד של הרבנים.  של הכנסת מר יעקב קורצקי: 

 22  ים. ואחד של הרבנ של השר הרבעא   : מר אבי גרובר

 23 כול.  יועץ השר זה הכתב ראינו את המכתב ש :  מר רוני בלקין

 24    ?מי זה יריב כהן   :גב' ענבל דדון

 25. בוא נצביע על זה.  חשטאור מועמד תשיעי לשים את חיים  צריך לבח :  מר רוני בלקין

 26 הניירת שלו. ישים את הניירת. גריידי צריך לרוץ ולשים את 

 27  ? את זההוא לא עושה  ואם שריב:  ד"ר צחי

 28 ? את זה ואם הוא לא עושה  :מר ירון גדות
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 1  יריב כמו שהחלטנו בישיבה הקודמת.  י: קורצקמר יעקב 

 2מוכן שיריב נו מה אתה רוצה. הרבנים הם חזקים שאני לא   אני לא :  מר רוני בלקין

 3 עכשיו צריך לראות כמה זמן לקח. יודע מי הם הרבנים וסמכותם. 

 4  מה שרצה.  יך זהכן. אבל התהל עקב קורצקי: ימר 

 5 להימרח. חצי שנה.  צטרך ך נהדר. התהליך יהתהלי :  מר רוני בלקין

 6צוץ. יהיה בחירות. זה מה שביקשו מרוני  רוני תעשה ככה וזה יהיה פי מר יעקב קורצקי: 

 7לא מעביר את    חשטאחיים    נו. אני מכיר אותך רוני. זה אומר בפירוש שאם

 8 . תי תד הצעוהטפסים אין מלא יגיש את  הטפסים והוא

 9 ת הטפסים. יגיש אאבל הוא לא   :ב' ענבל דדוןג

הקודמת.   צקי: ב קורמר יעק בישיבה   10יריב   היהי  הז  ,חיים  היהי  אל  הז  םאאמרנו 

 11 אישרנו את זה.  ואישרו. אישרנו את זה. 

 12 ן.  זה לא נכון. זה לא נכו ד"ר צחי שריב: 

 13  אישרנו. תבדוק.   מר יעקב קורצקי: 

 14 בה. למה יריב.  ת סבזה יהיה צביקה עמי חשטאה חיים יא יהאם זה ל  :דותמר ירון ג

 15 . זה מה שהחליטו. ב כהןכי ככה. זה ירי צקי: מר יעקב קור

 16 ?שאני אקריא לך את המכתבזה לא מה שהחלטנו. אתה רוצה  ד"ר צחי שריב: 

 17  גפני להציע.  אפשר את יריב : לב-מר רמי בר

 18 מוכנים.  יריב גפני אנחנו   :מר ירון גדות

 19  מי זה יריב כהן.    :ל דדוןבענגב' 

 20 שהוא  זה איש שלהם   :גדותירון  מר

 21על יריב כהן ולא דנו בו. זה היה הצעה של לא יודע מאיזה    צבענולא ה ד"ר צחי שריב: 

 22  או מהסיעה שלך.   סיעה,

 23 קורצקי.  :  מר רוני בלקין

 24  למרות שיש כבר כמה מועמדים.  ריב: ד"ר צחי ש

 25 . היש ארבע    :מר ירון גדות

ומסו צחי שריב:  רד" בית  של  שלרת  מהסיעה  וההחלטה  עשייה.  אני  של  הייתה   26נו 

 27אבי לרב יעקב אביטן, השר לענייני דתות. במהלך  שכתב  מקריא מהמכתב  

העי מועצת  בית  ישיבת  סיעת  ידי  על  שיהיה  כמועמד  כהן  יריב  מר  הוצע   28ר 
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 1הציג  יעת יחדיו לא  מסורת של עשייה אולם מכיוון שמר שמואל גריידי מסו

וזאתמ הדתית,  למועצה  מטעמו  אלילמ  ועמד  שהופנו  בקשות  לפני  רות   2ו 

החלי  הישיבה,  מוובמהלך  המועמדים  טה  שמונת  על  להצביע  העיר   3עצת 

 4את הרשימה של השמונה. ולהותיר את המקום    המוזכרים לעיל בלבד. יש פה

 5תהיינה   י בשלב זה. זאת מתוך שאיפה שכל סיעות מועצת העירהתשיעי פנו

אופוות בממיוצג בעלת  סיעה  ובפרט  דעצה הדתית  ככל י  יחדיו.   6תי כסיעת 

מעוניינת   תהיה  יחדיו  חיים    למנותוסיעת  מר  מטעמה   חשטאאת   7כנציג 

 8מועצת העיר בקשה זו. זה מה שכתבת  למועצה הדתית רמת השרון, מאמצת  

 9 ביולי לשר. 

 10 כן. זה מה  קב קורצקי: מר יע

 11 . חשטאעכשיו  ד"ר צחי שריב: 

 12  ים.הוא לא מגיש את הטפסים. מה עוש רצקי: מר יעקב קו

 13יידי בא ואמר כתב מכתב בלי ים גרלא דיברנו על טפסים. בינתי  רגע, ד"ר צחי שריב: 

 14בל הוא כתב שהוא. שהוא רוצה את תאריך אגב, אני לא יודע ממתי זה. א

לכאורה  חשטא אנחנו  את  .  אישרנו  יגיד  חשטאכבר  הוא  אם  אמרנו  כי   .15 

 16 אז צריך   חשטא

 17 ?את התשיעי  אז זה אומר שאין לנו  ים.ואם הוא לא ימלא את הטפס רצקי: ועקב קמר י

 18נו את התשיעי כי המקום התשיעי הזה הוא מקום של רב העיר  יש ל ד"ר צחי שריב: 

לעניין מינוי מועצה דתית אומר,  ונוהל    19י הרבנות שבידמשרד לשירותי דת 

השר.   למכסת  יוחזרו  לה  המוקצים  לארהאחוזים  בנוסף   20הוא  שבעה  השר 

 21שהשר ימנה. אנחנו ר אם אין רב עיר, אז  עיה  ממנה הוא ממנה את זה של רב

 22 הרב לא. אם הרב יגיד.  . שטאחממליצים 

 23 זה לא יהיה.  מר יעקב קורצקי: 

 24 השר יגיד.  שריב: ד"ר צחי 

 25ת. את הטפסים הוא יכול כבר להביא ביומיים,  בשלושה ימים לפחו מר יעקב קורצקי: 

 26 מלא ארבע או חמש שורות. להכול האלה. זה סך  שלושה

 27 ני עשיתי את זה בוויקנד.  אני לא יודע. א שריב: חי ד"ר צ

 28 זה בשנייה כן. בוא ניתן לו עד יום שלישי.  ב קורצקי: ר יעקמ
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 1 למה יום שלישי אבל.     :לנרמר גיא ק

 2 רביעי.   עד יום מר יעקב קורצקי: 

 3 ? יש איזה דד ליין ד"ר צחי שריב: 

 4זו על בחירות, יכול כריליין. שזה מה השאיפה שלהם. שי  דיש ד  כן. ב קורצקי: מר יעק

 5 רס. להיות תוך שבוע, ואז הכול קו

 6 ?לא עדיף לחכות לממשלה הבאה ד"ר צחי שריב: 

 7אחלה  אני איתך. המועצה הדתית היא מצוינת. יש פה    ,וא נחכהב מר יעקב קורצקי: 

 8 מועצה דתית. 

 9  .  נו אז אין בעיה  :מר גיא קלנר

 10 בוא נשאיר אותה.    :דותמר ירון ג

 11  אין בעיה.  קי: מר יעקב קורצ

 12 .  חשטאנשים את  :  רוני בלקיןמר 

 13ליאל רציתם לפי חוק. הנה. אני הולך לפי חוק. אני חושב שגמ  םתא קורצקי:  יעקב מר

 14 עושה עבודה לעילא ולעילא. אז אין בעיה.  

 15  ק,  איפנו. מקסימום נחכה אם גמליאל  על הכ  :ר גיא קלנרמ

 16  חכה לבחירות הבאות.  נ :ון גדותמר יר

 17 יקבע לכם את כל המועמדים.   בסוף השר ה בלום: כעו"ד מי

 18  אני גם לא ראיתי שהשר.  ?למה ב: י שריד"ר צח

 19 חדות האלה. די עם כל ההפ   :מר ירון גדות

 20לנו. זאת אומרת יש פה ארבעה מועמדי השר. אישר את המועמדים ש ד"ר צחי שריב: 

 21 חת מהן.  לפחות א

 22 צחי. כל התהליך הוא כבר   : עקב קורצקימר י

 23 לא כתב לנו את זה.  הוא  צחי שריב: ר ד"

 24ך מצוין. מחר, מחרתיים יכולה לקום פה מועצה, אם היום התהלי מר יעקב קורצקי: 

היה של  חיים  יומיים  עוד  נגיד  בוא  ביום  הטפסים,  את  יש מביא  כבר   25ושה 

 26 מועצה דתית לרמת השרון. זה הכול. 

 27 .  היים הכוונח ר צחי שריב: ד"

אתם   מר יעקב קורצקי:  לא  ברגע.  שהוא  ..עדר טוחים  אתם  אז  הטפסים.  את   28הביא 
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יריב  אז  .  לשחיטה את  התשיעי,  המועמד  את  ניתן  בוא  לכם   1אומרים 

 2  אלטרנטיבה. 

 3 ? למה את יריב   :מר ירון גדות

 4 י לא יודע מי זה. שהשר יגיד. אנ ד"ר צחי שריב: 

 5 יו, אמרנו מי הוא.  להפרטים ע ריב. הבאנו אתי מר יעקב קורצקי: 

 6  ?מועמדים השר אישריתר ה למדן:  ןעיד עו"ד 

 7 רבעה מועמדים של הסיעות. של בית ומסורת של עשייה. היו אזה י ד"ר צחי שריב: 

 8 ?יש לנו אישור למדן:  עידן עו"ד 

 9 אחד.  כן. עוד  מר יעקב קורצקי: 

 10 ?איפה הוא עידן למדן:  עו"ד 

 11 ישור.  איפה מה. הא   :מר גיא קלנר

 12  האישור של השר.   ' דברת וייזר: בג

 13נו. הוא רוצה לקבל את ה אליהוא לא נתן אישור. שלח את זה חזר :  לקיןמר רוני ב

 14 כל הרשימה. 

 15  ד אחד שמחרתיים יש מועצת עיר.  כן. חסר עו מר יעקב קורצקי: 

 16הרשימה שהיא    הוא שלח את זה חזרה אלינו הוא אמר תנו לי את כל :  מר רוני בלקין

 17 מלאה. 

 18דר. גם אני תומך בחיים והכל בסדר. חיים שזה בסרק צריך לתת את   יעקב קורצקי:  רמ

 19ם לא יגיש את הטפסים בוא ניתן את התשיעי. אם אנחנו ניתן  ם חייאבל א

 20  ם. טיבה את התשיעי תאמינו לי מחר הטפסים יהיו רשומיאלטרנ

 21יעי מישהו אחר  שא תשים תא יקרה. אז בורגע. הבעיה שלך זה שרק זה ל  :מר ירון גדות

 22 ? לךשלנו. מה איכפת 

 23זה הוא נתן לך את האופציה   בגלל  זה הדיל שעשית עם אדון שמוליק עקב קורצקי: מר י

 24ז אם אנחנו נשים עכשיו את התשיעי תירגע. אלף אחו  ?עכשיו להחליף אותו

 25.  ישים פה מחר את הטפסים. ושיהיה חבר במועצה הדתיתצחי, יהיה חיים  

 26ית. ועצה הדתמראש המועצה הדתית, שיהיה ראש ה  ם להיותאם הוא מתאי

 27 זה דמוקרטיה.  

 28 מה אתה קורא לזה שחיטה אבל.  ודע לאני לא י ד"ר צחי שריב: 
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 1 עוד יומיים. מה זה יום שלישי,    :מר גיא קלנר

 2 ת. אם הממשלה הזאת אומר  ד"ר צחי שריב: 

 3  .אתה רוצה שהו. כמה ימיםצריך להעביר את הטפסים. מתי   : מר אבי גרובר

 4 .  זהלא. יומיים    :מר גיא קלנר

 5 יומיים, שלושה, ארבעה,   יעקב קורצקי: מר 

 6 יום חמישי מספיק?  .הוא כבר קיבל   : גרוברמר אבי 

 7ר. די. גיא  חיים אנחנו גם הראנו לו הוא המציא והכל בסד  דיברנו עם מר יעקב קורצקי: 

 8 דיברנו. 

 9 שי בסדר?  עד יום חמי   : מר אבי גרובר

 10 ד יום חמישי.  ע יעקב קורצקי: מר 

 11יו את  ר עכשר. יאללה. עד יום חמישי. הוא יביא אם אנחנו נאשבסד רצקי: מר יעקב קו

 12  חיים ואת יריב תאמין לי שמחר בבוקר יהיה פה את הטפסים. 

 13 אני לא מאשר את יריב.   :  מר רוני בלקין

 14 אני לא יודע מי זה יריב ואני.  "ר צחי שריב: ד

 15 ה יריב.  זאמרנו לכם מי  יעקב קורצקי: מר 

 16 ל זה פעם קודמת. ו עדיברנ   : מר אבי גרובר

 17  צחי.  העברנו את זה  מר יעקב קורצקי: 

 18 אני לא מאשר את יריב.   :  מר רוני בלקין

 19  אל תאשר, אל תאשר אתה לא. רוני   אתה מר יעקב קורצקי: 

תוציא   :  בלקין מר רוני שאתה  מצב  פה  לעשות  תצליח  לא  גם  אתה  האיזון   20את 

 21 לל.  גבמועצה הדתית ב

 22ה , יש לך נציגים. יש לך הכול. מה הפחד שלהם. אז משלךהפחד    מה מר יעקב קורצקי: 

 23  ?יההבע

 24ה אחת, שחמישים אחוז הבעיה היא בדיוק פשוטה. אני יש לי נציג :  מר רוני בלקין

עם השתתפתי  על    ימר   מהנציגה  וגרובר  אתה  אותה.  והעמדנו  רמי  לב   25בר 

ח אשישה  העמדתם  לכםברים  ...שמגיע  כל  אמרנו  .ת  פתוח  אחד   26  נשאר 

 27 תיצור מצב  אל גריידי. 

 28  רוני.  נציג. אבל גם לרבנים מגיע  מר יעקב קורצקי: 
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 1 אבל אין רב.  :  מר רוני בלקין

 2  ודע שיש.  אתה י מר יעקב קורצקי: 

 3 . אבל אין רב :  מר רוני בלקין

 4  רוני. יש רבנים פה. יש הרבה שנים.  מר יעקב קורצקי: 

 5וא, להשאיר את שה  המצב כמותאתה רוצה להשאיר את    .אין רב :  ני בלקיןמר רו

 6 המצב ככה יישאר גמליאל וזה. 

 7  אני רציתי מלכתחילה. אבל אמרתם לא טוב.   ורצקי: עקב קמר י

 8  לא. אני לא מוכן שיהיה מצב  :  ןמר רוני בלקי

יישאר מה הבעיה.    :ון גדותמר יר זה  זה יקרה.  זה לא  מה הבעיה. כל  מקסימום   9מה אם 

 10  לך שיישאר.   מפריע

 11צב לא במימלא את התפקיד הזה. אני גריידי    חשטאכוונה שחיים    יש : לב-ברמר רמי 

 12 ת.  א יכול לחתום על הניירטבריאותי הכי, הכי ואני חושב חיים חש

 13  לא להשאיר את האלטרנטיבה מה הבעיה. אין בעיה רמי ואם  מר יעקב קורצקי: 

 14 י. להיה פתוח ויישאר באם לא י :  קיןמר רוני בל

 15  ה את זה להצבעה. רוני תצביע נגד. מה הבעיה. לאז בוא נע מר יעקב קורצקי: 

 16 בסדר גמור.  :  לקיןוני במר ר

 17 יאללה בואו נצביע.   מר יעקב קורצקי: 

 18שעושים לנו קטע לא להעביר את הטפסים  בוא נהיה אמיתיים. החשש הוא    : י גרוברמר אב

 19מוליק ז אם חיים רוצה, אם שאקי. אז בשביל זה. ת העניין. או כדי לפוצץ א

 20שהוא   זה מהה נורא פשוט הוא רק צריך להעביר את הטופס של חיים.  רוצ

 21ם את הטפסים  צריך לעשות. הכי פשוט בעולם. אם אין פה קומבינה אז שישי

 22  של חיים. זה הכול.  

 23הכיוונים. הולך    זה הולך לשני  זה הולך לשני הכיוונים מר גרובר. הרי :  ני בלקיןמר רו

 24 ני. הנדנדה  עומדת מאוזנת. כהן מצד שמצד אחד ויריב  חשטא םע

 25  אבל זה בידיים של שמוליק.  ם שלו. בידייאבל זה    : מר אבי גרובר

 26הוציא את כזה עכשיו שיאשרו את המצב ולא לנסות להמצב הוא   :  מר רוני בלקין

 27 הנדנדה מהאיזון שלה.  

 28המרוץ אני לא מבין. מה זה    שר אז מה אתם רצים.ר השר הזה לא  מח ד"ר צחי שריב: 
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 1    ?רף הזהוהמט

 2 ם להגיע להסכמה.  צליחיאין בעיה. אם אנחנו לא מ  :  מר רוני בלקין

 3עד    שאנחנו כן נצביע שאם זה הוא לא מעביר  אני כן מציעלהבנתי עוד פעם.    : מר אבי גרובר

 4 יום חמישי את הטפסים אז כן אנחנו נקבל  

 5   יחזור לדיון אלינו.ש  :' נטע זיופרופ

 6 ון נבוא ונצביע על מועמד אחר.  ראש ז ביוםא עידן למדן:  עו"ד 

 7 ? ביום ראשון נבוא איפה   : מר אבי גרובר

 8 ביום ראשון הבא.   עידן למדן:  עו"ד 

 9ר. מה עוד פעם תדחה. די תצביע יום ראשון הבא זה יכול להיות שכב צקי: מר יעקב קור

 10יע. בוא נצביע. בתה רוצה אבל בוא נצן תצביע מה שאמה שאתה רוצה. עיד

רואני    תגיד מה לא  תצביע  לא.  אני  חיים.  את  רוצה  לא  אני  יריב,  את   11  צה 

לקבוע את    שאתה חייבים  אני מבקש ממך תעשה את ההצבעה.   12רוצה. אז 

 13 עי. זה דד ליין.  התשי

 14 ריך לקבוע את התשיעי לא אנחנו.  השר צ ד"ר צחי שריב: 

 15   בחרו.ריב תיריב. או חיים או י ושלח. זה או חיים א הם שלחו. השר מר יעקב קורצקי: 

 16  ?מי זה יריב  :מר ירון גדות

 17. תעשה הצבעה מה אתה רוצה. מי שלא רוצה שלא יצביע.  א יהיהשל מר יעקב קורצקי: 

 18 הכריח. זה הכול. אני יכול ל

 19ת שביחד ר גם את האיזון בין הסיעות. יהיו סיעות שתי סיעוזה מפ ד"ר צחי שריב: 

 20זה לא סביר.    תוך תשעהמ   ו להם ארבעה נציגים.ילהם שישה חברים, יהיהיה  

  21 

 22 וזה לא במקרה.     :מר ירון גדות

 23 וגריידי צריך לתת מועמד. לא יודע.  ריב: צחי ש ד"ר

 24 מועמד שיהיה.  זה ה מר יעקב קורצקי: 

 25 וזהו. יאללה.   חשטאמצביעים על חיים זהו.  גב' דברת וייזר: 

 26 אז יהיה יריב.   ,ואם לא צקי: מר יעקב קור

 27  ?חיים יבטל. נראה לך יהבטח שיה רת וייזר: בגב' ד

 28אלף אחוז חיים לא רוצה. אתה יודע    יריב.  צחי אלף אחוז. ואם לא  מר יעקב קורצקי: 
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 1  כמה הוא רוצה. רוני.  

 2  הוא מאוד רוצה.   חשטא : לב-מי ברמר ר

 3 אין אם לא.  :  רוני בלקין מר

 4, יםחברות של הרבה שנ  ושיעקב אומר לך. יש לנתסמוך על מה    עידן מר יעקב קורצקי: 

ישים את הטפסים מחר בבוקראאני לא    5. בוא  פיל אותך. אלף אחוז חיים 

 6 נעשה את זה רק ככה וזהו. 

אנ  :מר גיא קלנר לא  בשביל  מציע  לחייאני  להגיד  טוב  ירגישו  שכולם  מציע  חשי   7א  טם 

לה חמישי  יום  עד  להם  שיש  גריידי  הטפסיםולשמוליק  את  לא    ניח   8ואם 

 9 ד אחר. ע כרגע מועמוות למנות. בלי לקבכתילקח מהם הז

 10 לא. גיא.  אז זה בדיוק מה שהם רוצים מר יעקב קורצקי: 

 11 לא. אתה רוצה     :מר גיא קלנר

 12ב, כן משה, כן לאה. ם ראשון אתה תהיה פה ותדון, כן ירייעקב, ביו עידן למדן:  עו"ד 

 13 יום ראשון אתה.  

 14 י המועמד.  ם אבל לא לקבוע מיגרום להם לשים את הטפסאתה רוצה ל  :מר גיא קלנר

 15 . לא. לא. אסור. היום צריך לקבל החלטה יעקב קורצקי:  מר

 16 ?למה  :פ' נטע זיופרו

 17 וב. למה. למה. כי הוא רוצה להשיג ר  :מר ירון גדות

 18 ם אומרים יש רוב. גם ככה את מר יעקב קורצקי: 

 19חברים ם. אומרים ליומרים אם חיים לא יש, אבל אנחנו אשל חיים  ?של מי  :מר גיא קלנר

 20 שים.  ם חיים לא יא

 21ות להכניס את הסכינים אני לא י. לעשתגידו לי. טוב, זה בשידור ח מר יעקב קורצקי: 

תמש אז  טוב  לכם  עושה  זה  אם  זה יודע,  את  הבאת  הצבעה.  תעשה   22יך. 

 23 בקשה לעשות הצבעה. תצביעו נגד.  להצבעה ב

 24 ון שלי טוב. ני חושב שהרעיא  :מר גיא קלנר

 25 עשה. אפיל את זה תפילו. מה אני ד. רוצים להצביעו נגת קורצקי:  במר יעק

לו את הלחץ  אומר    אני  :מר גיא קלנר יום חמישי כדי לגרום  עד  לו   26נלך באמצע. קובעים 

 27 את הטפסים, אבל לא  לשים

 28ד נו  עד, תצביעו נגהיום יש הצבעה. גיא. היום תצביעו נגד, תצביעו ב מר יעקב קורצקי: 
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 1 ו נגד. טוב תצביע אם זה עושה לכם

 2 הבא. ראשון תהיה לך ישיבה ביום  ,אם עד יום חמישי לא יהיה מדן: עידן ל ו"ד ע

 3 ק חיים.  אני לא מבין. אנחנו בוחרים בחיים, זה ר מר יעקב קורצקי: 

 4 חיים.  בוחרים ב עידן למדן:  עו"ד 

 5 לתת את האופציה שאם לא  מר יעקב קורצקי: 

 6 עמד. ואם לא אז יש לי גם מ ד"ר צחי שריב: 

 7 ה רבנים, יש להם את הזכות. יש חוק.  מה יש פ צקי: יעקב קורמר 

 8 יש להם זכות. לא מכיר.  שא מכיר רבנים אני ל ד"ר צחי שריב: 

 9   ?אתה לא מכיר מה זה מר יעקב קורצקי: 

 10   ?הרבנים, מאיזה מעמד יש להם זכותמי זה  ד"ר צחי שריב: 

 11 ארבעים שנה כאן. הרב מועלם  י: מר יעקב קורצק

 12פה. לא שאלו אותו בכלל. מה זה יש רב עיר,    חמישים שנה   הרב שלי : צחי שריב רד"

 13 גמר.  עיר, נאין רב 

 14  ?כסגן מיועד אני מציע את דרך הפשרה. למדן מה אתה אומר   :מר גיא קלנר

 15שהפשרה ת אני מחכה לראות מה אומר הסגן היוצא. אני חושב  אמר עידן למדן:  עו"ד 

 16לו עד יום    אתה נותן  שטאחתה בוחר  חמישי. א  ונה. אתה נותן עד יוםהיא נכ

 17 חמישי והיה ולא. נתכנס פה 

 18 צריך נבוא לעשר דקות ונצביע. אם   :מר גיא קלנר

 19 .  יגמר בחצי שעה עידן למדן:  עו"ד 

 20ההרכב כולל את ההרכב של כל מה שעשינו פעם קודמת מי בעד לאשרר את   : מר אבי גרובר

 21 נמנע? ד עשרה. מי אחעד. ב. מי חשטאיו זה חיים  והנציג של יחד

 22ין צורך לאשרר דמת. אאני פשוט נראה לי זה מה שהצבענו בפעם הקו חי שריב: ד"ר צ

 23 את זה. 

 24 חייב לאשרר.   מר יעקב קורצקי: 

 25 הוא ביקש השר שאני     : רוברמר אבי ג

 26 אני נמנע.  שריב:  ד"ר צחי

 27 ה  זה מ ."לל הנציגים במועצת העירבקש להעביר לכבהתאם לכך א"   : מר אבי גרובר

מ ב קורצקי: מר יעק שהיינזה  הלוואי  יכולים.  לא  אנחנו  אתה  מה  שהתבקשנו.   28ו  ה 
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 1 ים לאשר. יכול

 2 יאללה עבר.   : מר אבי גרובר

 3 

 4 ןמ  הבישיב  הרשואשמה  בעד אשרור ההרכב לפי הרשי  ועיבצהחברי מועצה    11   החלטה:

 5ל "יחדיו" חיים חשטא. צחי  הנציג ש+    12.7.2020  ךיראתמ  18'סמ  ןיינמה

 6 שריב נמנע. 

 7 

 8  עיר בתואר במקום גיא קלנר. ראש  . מינוי עידן למדן כסגן11 

 9 

 10 ר בתואר במקום גיא קלנר.  ראש עי , מינוי עידן למדן כסגן11סעיף   : מר אבי גרובר

 11חבר שלי רמי    ילה זה אכפת לי או שעיני צרה בך, פשוטרה. לא שחליש לי הע  גב' דברת וייזר:

 12א לקח לו את הזמן שלו הבא  בתור ואני רוצה שזה יהיה ברור שבגלל שהו

 13לקח לו מהזמן, רק לפרוטוקול. חמישים  . הוא  13.7.20221ר זה רמי זה  ותב

 14קים לארבע עשרה פחות אחד של רמי שהוא כבר  ם. מתחלוחמישה חודשי

 15 הוא צריך להחליף אותו רמי.  13.7שב זאת אומרת לקח אותו.

 16 זה עם החודש שרמי היה.   ן: עידן למד ו"ד ע

 17 ל זה עכשיו. עאנחנו לא נתחיל להתווכח     : מר אבי גרובר

 18 לקחת בחשבון רק את   עידן למדן:  עו"ד 

לרמי גב' דברת וייזר:  לו שלוש עשרה  את החו  הורדתי  מגיע   19דש של השלוש עשרה. 

 20 שים ושש חלקי ארבע. זה אומר. ה כי זה חמיולא ארבע עשר

 21 לרמי זה יהיה כל כך חשוב  אם עידן למדן:  עו"ד 

 22 יא, באמת תודה.  גפה אחד. איזה יופי. תודה     : מר אבי גרובר

 23 

 24יר  עהן ראש כסג למדן   ןדיעהצביעו פה אחד בעד מינוי  וחכנש רי המועצהחב 21 כל החלטה:

 25 בתואר במקום גיא קלנר.  

 26 

 27 
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 1 דון. מכרזים במקום גב' ענבל ד צחי שריב כחבר בוועדת . מינוי12

 2 

 3  בוועדת מכרזים במקום ענבל. ביקשת להיות . מינוי צחי שריב כחבר  12סעיף    : גרובר מר אבי

 4 מלא מקום וזה. אבל עוד פעם מ

 5 בקש להתחלף בחזרה. זמן ונ לא. אנחנו מתחלפים. ואם נבוא עוד כמה ר צחי שריב:ד"

 6נשמע ממלא  לי מכתב שלאור זה כאילו    ה שהבאתי פה. אתה שלחתזה מ  : מר אבי גרובר

 7 ם. מקו

 8 ם היא יום אחד לא באה.  לא ממלא מקום כאילו א ד"ר צחי שריב:

 9 ז זה מה שאמרתי.  א  : מר אבי גרובר

 10 חבר וועדה.  :ד"ר צחי שריב

 11מנה במקומה חבר ועדה. תרצו להפוך חזרה  כרגע מתזה מה שאמרתי, אתה   : מר אבי גרובר

 12  ביאו את זה בחזרה.  ת

 13הוא הוא ארבע שעות    הוא עומד לך עם השעון.    את רמי בר לב.אתה מכיר    :  ר רוני בלקיןמ

 14 נעלם פה. 

 15  ארבע שעות.   ההיה פלא נ  : מר אבי גרובר

 16 י בעד צחי שריב ירים את ידו.  מ :לב-מר רמי בר

 17   ?בעדמי   : מר אבי גרובר

 18 ? למה השינוי הזה  :מר ירון גדות

 19   ?מה איכפת לך פלד:  מר רביד

 20 ?מי בעד  : מר אבי גרובר

 21 ם תהיה חבר ועדה אז תדע.  א ר צחי שריב:ד"

 22 ר. פה אחד בקיצור. שלושה עש  : מר אבי גרובר

 23 

המועצה    31כל    :החלטה אחד  וחכנשחברי  פה  ועדת    הצביעו  לחבר  שריב  צחי  מינוי   24בעד 

 25 ון.  ענבל דד מכרזים במקומה של

 26 

 27   הוא חבר  ןדות בהא מקום של שמואל גריידי בוועמינוי ירון גדות לממל . 13



 04-8666313י,  יגמחברת א                                                                                                                                                  

 6.12.20מישיבת  מליאה  מן  המניין  מיום    23יכל מס' פרט

 

 

101 
 

 1 

 2ם של שמואל גריידי בוועדות בהם  סעיף הבא, מינוי ירון גדות לממלא מקו  : מר אבי גרובר

 3  הוא חבר. 

 4 אני מתנגד.  : לב-מי בררמר 

 5   ?למה גריידי לא רוצה להיות חבר בוועדות שריב:  ד"ר צחי

 6 . הוועדות. רוצה לעשות רוטציה יש לו אומץ. הוא מגיע לכל  קורצקי: מר יעקב 

 7כרזים והוא חבר בר בשתי ועדות להבנתי. הוא חבר בוועדה מקודם כל הוא ח  : מר אבי גרובר

 8 דע. ועכשיו אני לא י בוועדה מקומית.

מ ד"ר צחי שריב:  הוא  יאולי  על  ביותר  על הטוב  מיוצגים   9די רגיש שהבוחרים שלו 

 10   .ירון

 11  כם.  בואו נפסיק להתח :  מר רוני בלקין

 12 . הוא בסדר ירון גדותחבר'ה.  : לב-מר רמי בר

 13  י.  חבר'ה אני מרגיש עול כבד הוסר מכתפ   :רמר גיא קלנ

 14 ות? חבות מועצה תדבר פעכשיו בישי : לב-מר רמי בר

 15ם י רק. נטלתחות. זאת הייתה אתנחתא. אני מסמן את הכיוון שליותר למה פ  :מר גיא קלנר

 16  לי את הדרגות.  

 17דות במקום דיט החלפה לירון גאם אפשר לפני שלוקחים את הקר : לב-מר רמי בר

 18 ידי שנדע באיזה ועדות גריידי נמצא.  גרי

 19  ה זה מכרזים. ועדות של העיריי  : אבי גרוברמר 

 20  מכרזים לדעתי.   :  וני בלקיןרמר 

 21 לא. מכרזים ותכנון ובנייה.   :ר ירון גדותמ

 22 ה של העירייה?  זה לא ועדה של העירייה. זה ועד  : אבי גרוברמר 

 23 ה. טרך לאשר את זועדה מקומית תצ ם: עו"ד מיכה בלו

 24  ת המשנה. לא. הוא לא חבר בוועד ד"ר צחי שריב: 

 25 לא משנה. העירייה.   :  מר רוני בלקין

 26  .  תכנון ובנייה עידן למדן:  עו"ד 

 27  אתה גם שם חבר.     מר רביד פלד: 

 28גם דברת חברה שם, גם נטע  ה תכנון ובנייה גם אתה חבר שם.מליא :  קיןמר רוני בל
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 1   חברה.

 2 כן. בעד.  : לב-מר רמי בר

 3  ?מי בעד   : ר אבי גרוברמ

 4 יום שלישי.   לעל מכרזים לסבול אותך כאני בעד בגלל שאתה מוותר   : גב' דברת וייזר

 5ק גריידי  ם של שמוליאני אישית חושב שאף אחד מהמצביעי  ?מרתי מי בעדא  : מר אבי גרובר

 6אני חושב את    ב על האצבע שלהם יהיה ירון גדות.לא ציפה שבן אדם שיש 

 7 ה. אני לא. ז

 8 ?אתה מחליט בשביל שמוליק עידן למדן:  ו"ד ע

 9גריידי אני חושב שהמצביעים של שמוליק    מר לך אני חושב. לכן אני.אני או  : מר אבי גרובר

 10  לא ציפו שמי שיישב שם זה ירון גדות.  

 11  אתה צודק. זה לא רלוונטי.  :ותמר ירון גד

 12 ע. לא עבר. שבשש. מי נגד?  בסדר. מי בעד?  : מר אבי גרובר

 13 בטעות לא עבר.   ר יעקב קורצקי: מ

 14 

 15  ן ורי  מינוייעו נגד  בחברי מועצה הצ  7  ,יעו בעדחברי מועצה הצב  6 .התחדנ  העצהה  החלטה:

 16  .לממלא מקום של שמואל גריידי בוועדות בהם הוא חבר תודג

 17 

 18  עדות האלה. אופוזיציה בווליש מקום  יב: ד"ר צחי שר

 19 נכון.  יש   ביד פלד: מר ר

 20  ה שלו. לטגריידי בוחר לא לבוא ולא לעבוד זה החש הז ר צחי שריב: ד"

 21  ..לישיבה זה גם כן החלטה שלה.   :מר ירון גדות

 22ל זה מעשה נבלה בר אותך, לא רציתי להגיד את זה אבוא אני אאתג :  מר רוני בלקין

 23יום להיות אדם מושבת החל מפה. שמואל גריידי הולך  מה שאתם עושים  

 24  ו מה. הוא רצה לפחות לחודשיים. עכשיו מה דשיים אז עכשיבא לחוראשון ה

 25  ?א תהיה נציגות בגלל שהוא מושבתל

 26  יש פתרונות בחוק לזה.   ד"ר צחי שריב: 

 27 לים. אתם מנהלים. האין פתרונות לשום דבר. אתם מנ   :מר רוני בלקין

עכש ב: ד"ר צחי שרי עד  היה  הוא  ע  ?יו איפה  עד  היה  הוא  קשאיפה  מה   28ור כשיו. 
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 1  ? ימהושה חודשים קדלשל

 2 זה לא משנה.  :  מר רוני בלקין

 3 הוא לא אמר לי את זה. אתה יודע משהו, הוא היה יכול לבוא ולהגיד לי    : בי גרובראמר 

 4 גם לי הוא אמר.   רת וייזר: גב' דב

 5מאחל לו  ה. אני לא יודע, אני  יודע, הוא לא אמר לי מילאין לי מושג. אני לא    : גרובר ימר אב

 6 אות. ברי

 7 ?יהא לא הישיבות שהו לע בת כמלמה לא שלחת לו על  : ב' דברת וייזרג

לך את העותק ש  : מר אבי גרובר אני אראה  לו מכתב.  גדול שלחנו  כמו  לו מכתב   8ל  שלחנו 

 9  המכתב. 

 10 קואליציה,  באני חבר  : לב-מר רמי בר

 11  לא מגיע לשום ועדה.   מתחילת הקדנציה הוא אבל  : מר אבי גרובר

 12  העיר   ואפשר להגיד שזה תקלה שהוא הגיע למועצת  שהיא לא ראויה :  רוני בלקין מר

 13 והציבור הצביע בשבילו.  

 14  ?בשביל שירון גדות ישב בוועדות במקומו  : מר אבי גרובר

 15אתה    חבר מועצה אחר שאמר שהוא רוצה .אתה לא תחליט בשבילו :  מר רוני בלקין

 16 ול.  אל תעשה את השיק

 17  ישית. ני אזה לא רק א אבל  : מר אבי גרובר

 18 עים של גריידי לא רוציםמצביאתה עכשיו מה שעשית החלטת שה :  ני בלקיןמר רו

 19 . תודג ןורי תא

 20א מגיע לשום ועדה. זה לא סיפור של  הם יבואו חשבון עם גריידי. למה הוא ל  : מר אבי גרובר

 21  חודשים.   השלוש

 22 י.  ם גריידון ען עם גריידי. אתה רוצה אתה תבוא חשבבואו חשבושי :  מר רוני בלקין

 23יעו. הצבענו. אני הייתי גם בעד צביעו רוני, הצבזה החשבון של גריידי. אבל ה  :גיא קלנר מר

 24  הפעם. 

 25 זה עקום וזה לא ראוי.   :  מר רוני בלקין

 26  י. נבסדר אבל הצביעו. אבל רו   :מר גיא קלנר

 27 הלך פנימה אתם. שו את המחופשית ע :  מר רוני בלקין

 28 ד היום ושלושה חודשים היה מבקש. גיע עיק היה ממולאם ש  : מר אבי גרובר



 04-8666313י,  יגמחברת א                                                                                                                                                  

 6.12.20מישיבת  מליאה  מן  המניין  מיום    23יכל מס' פרט

 

 

104 
 

רוני  :קלנר מר גיא ואני אפילו הצבעתי כמוך. אבל ההצבעה  אבל   1.  הרמגנ  אנחנו הצבענו. 

  2 

 3 קרטית זה הכול.  ולא פייר...היא מגעילה, היא דוחה והיא לא דמזה  :  מר רוני בלקין

 4 לא דמוקרטית? מה לא דמוקרטי?   : מר אבי גרובר

 5אותך מה  הם ישאלו    ?מוקרטי שזה לא יתנהל בהצבעהדמה יותר   : ריבד"ר צחי ש

 6 לעשות. 

 7 שלא תמחקו. אתם עושים אתם מוחקים. אתם כל הזמן מוחקים.  :  ני בלקיןמר רו

 8  ? את מי מוחקים י שריב: ד"ר צח

ו  זה :  מר רוני בלקין  9להתמודד עם   םיכירצ  אתםבדיוק כמו שמעלים הצעות לסדר 

 10 ת.  התוכן אתם מורידים א

 11   ?אתה יודע משהו  : ובראבי גרמר 

 12  ?זה אתם מי ד"ר צחי שריב: 

 13תה יכול לשאול אנשים. אתה יכול לשאול אנשים, אנשים באים אומרים  א  : מר אבי גרובר

 14וזה. אני אומר    ללי בלקין אחרי שהוא לא נבחר הוא מגיע, הוא פעילי תגיד  

ל תקשיבו  ישיבהזכלהם  כל  מגיע  הוא  להגיד  חייב  אני  ב  ותו   15  וועדות שאני 

 16יך בר על החומרים. אני אומר עלנמצא. הוא מגיע תמיד מוכן, הוא עו  שאני

 17זה. אתה יודע משהו, אתה אומר ששמוליק גריידי עכשיו שלושה חודשים לא  

 18שדה הזה. אבל אם עד  טו משפלא. לא נעים לי באיזה שהוא מקום לעשות ב

 19ם,  עמיחצי מהפ יודע היה מגיע לכל הישיבות ובכל הוועדות אתה עכשיו הוא

 20גיע. אבל י בבוקר זה לפעמים קשה להאני יודע ועדת מכרזים כל יום שליש

 21ת. אני הוא בחר להתמודד למועצה והוא לא מגיע. הוא בחר להיות בשני ועדו

 22  הייתי עורך דין והתפרנסתי 

 23לשטיקים שעושה  י הוא לא הסכים לעשות פויעשרים שנה חבר מועצה ממך כ  :תומר ירון גד

 24 שגריידי.  מישהו שיושב פה לידך. אני לא ..כל מה . יושב לידךמי ש

 25  אתה הלוחם הגדול של שמוליק גריידי. הוא לא מגיע. הוא מגיע פעם בחצי   : מר אבי גרובר

 26 שנה. 

 27ם יהוא אמר לא. אני בהתנדבות. עשר  עשרים שנה הציעו לו..בשכר מר יעקב קורצקי: 

 28  פיק  שנה הוא אמר אני בהתנדבות. לא בחרו מס
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 1 כל העיר יודעת. לא אכפת לי.   :דותג מר ירון

 2מך כרגע לא לדבר. השיטה הזאת שמישהו קצת נכנס לויכוח  אני מבקש מ  : אבי גרובר מר

 3 יל פה הצרחות חייבת להיפסק. די עם זה. אם מישהו מתח

 4 ם האחרונות לשום ועדת מכרזים. יירון. שמוליק לא מגיע בשנתי י: קמר יעקב קורצ

 5 שרים שנה בלי שכר. ע שמוליק  :תגדומר ירון 

 6 א. לא. ל גב' דברת וייזר: 

 7  עשרים שנה הוא לא מגיע כמעט.   : מר אבי גרובר

 8 ומקבל   אתה יושב כאן  :מר ירון גדות

 9 אה. עוברים הלאה. לאבל די הנושא הזה הצבענו ועוברים ה  : מר אבי גרובר

 10  ? מה זה קשור אבל קי: צמר יעקב קור

 11 שור. ק זה  :מר ירון גדות

 12 . אני נותן לרמי את זכות הדיבור  : גרובר ימר אב

 13שב יו נתנו לו סופר כבוד. עכשיו הייתה הוכחה. שמוליק לא יועכש מר יעקב קורצקי: 

 14הנה ופה ואמרנו שאם שמוליק יבחר את המועמד שלו אנחנו נכבד את זה  

 15  ה ההוכחה.  ז כיבדנו את מה ששמוליק רצה.

אני   : לב-מר רמי בר כל  בקואליציהחבקודם  לדבר   .ר  נוהג  לא  כלל  בדרך   16ואני 

 17יירשם בפרוטוקול. ממש לא בסדר מה  אני הפעם כן רוצה שזה    לפרוטוקול

 18ת. אני חושב, אני לא תמיד מסכים עם ירון. אתה  שעשינו כאן בהצבעה הזא

 19ות, אבל צריך להיות גדד. אני תמיד לא מסכים עם ירון ייודע מה לא לא תמ

בוועד אופוזיציה  שאני  ותחבר  אולי    למרות  וגריידי  מכרזים  בוועדת   20יושב 

 21נוכחות לאופוזיציה. וגם שאני לא סובל   פעם אחת שהיה שם אין שםלמעט  

 22, אני חושב שצריך להיות נציג של האופוזיציה. וצריך את מה שירון אומר

 23בשביל הציבור של גריידי ם  ל האופוזיציה ואנחנו לא מחליטיששיהיה נציג  

 24  לא. שהציבור של גריידי ישפוט את גריידי   זה בסדר או  שה אם מה שגריידי ע

 25 בבחירות הבאות.  

 26  אם זה מה שגריידי ביקש.   עידן למדן:  עו"ד 

 27 גע מה שגריידי ביקש.  כר : לב-מר רמי בר

 28  שיביא את זה בכתב.   גב' דברת וייזר: 
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 1  ה דמוקרטית.  בע נכון שההצבעה היא הצ : לב-מי בררמר 

 2  ברת. דות זה בכתב ר אהוא העבי   :מר ירון גדות

 3ה רוב ואני אומר את א הצבעה דמוקרטית והיה פנכון שההצבעה הי : לב-מר רמי בר

 4מה שקרה פה היום. בהצבעה הזאת.   זה לפרוטוקול אני לא מכבד באמת את

 5  ממש לא בסדר. ממש לא בסדר. 

 6 ים להסכים. כקודם כל אנחנו לא צרי ביד פלד: רמר 

הה  : מר אבי גרובר לכל  גצבעמעבר  יש  פה  עשה ם  ות  שהוא  וכמו  מסוימת,  אמירה   7איזה 

לפול יכולים  אנחנו  גם  רק  יטיקה  באה  הזאת  ההצבעה  פוליטיקה.   8עשות 

 9  זה בא רק ממקום פוליטי   ,ם זה שהוא אמר את זהממקום פוליטי. עצ

 10 יטי.  משחק פול הז ,הז  תא עושה אוהש הז םצע : לב-מר רמי בר

 11זה הכול. שיבוא  ק פוליטיקה.  ר לשחיקה גם לי מותאם הוא משחק פוליט  : רוברמר אבי ג

 12כל  ראה על עצמו.  . אמרתי את זה מקודם שיבוא להסתכל גם במלהסתכל

 13ה שאני כל הזמן שם כקונטרה את  מקום שאומרים להכניס את רוני וסליח

 14ה להגיד לך מה אתפה מסוגל לבוא ו  רוני אתה עוד פעם. מישהו מסוגל מישהו

 15יד לך רוני תקשיב וא אליך ולהגול לבשהו פה אני יכמי  ?תגיד, מה אתה תצביע

 16ללחוץ עליך או לא ללחוץ   א הזה אני מבקש ממך תגיד ככה ותגיד ככה,בנוש

 17אתה שיש לך מה להגיד אתה חוסך את מילותיך,   זה נוח,  ?מישהו יכול  ?עליך

 18להגיד את    הגיד ואתה יודעאת מה שיש לך ל  ראתה אומ  ?אתה בורר אותם

 19י פרטים הכי קטנים. תכל לתוך פרטע להסוקבת ואתה יודזה בצורה הכי נ

 20אילו מרים לך אבל אתה יודע ה כאילו אופוזיציה שלי ויוצא שכל הזמן כאת

 21במראה על איך הוא מתנהל ואיך הוא מתנהג והוא להגיד. שירון יסתכל טוב  

 22  .  ימצליח פה. זה לא רק אנ

 23תבת עלי.  ים שכחשוף פה דברא סתכל במראה אתה רוצה שאניאולי אתה ת  :תמר ירון גדו

 24 ?ה רוצהאת

 25 למרבה הצער מה שאמרת לא רלוונטי.  דן: עידן למ עו"ד 

 26 
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 1  ר כשמ  40%  -  ייה  ל עיר" מינוי גברת ניצן פרל לתפקיד עוזרת מנכ  רושיא.  14

 2 ל"כנמ

 3 

 4הם  יחסית נראה לי ש  ם אתה לא מאיים עלי. יאללה. יש לנו עוד שני סעיפי  : מר אבי גרובר

לעב הוספנו    וריכולים  שמהר.  ערן  של  הבקשה   5 ,העירייה  ל"מנכ  ,ורץאת 

 6  ? וןהנמוך נכ  40%ל העירייה.  "ת את גברת ניצן פרל לתפקיד עוזרת מנכומנל

 7     40%מתחילים ב

 8   40%ל 30%מוגדר בין   : מר ערן שוורץ

 9 . האז אנחנו מתחילים דווקא בגבו 40%ל 30%זה בין   : מר אבי גרובר

 10   .  המקצועב בוןרואת חש  :לאוי הילד 'בג

 11יברסיטה העברית בירושלים.  נחשבונאות מאוה ובכלכל   BAניצן פרל יש לה    : מר ערן שוורץ

במשרד   עבדה  חייקין  "היא  היא ע  KPMG"סומך  ומשהו.  שנתיים  לפני   12ד 

 13את חשבון בהכשרתה. זהו. ווחוזרת כרגע. היא כמובן רהייתה בחופשת לידה  

  14 

 15 ?וס חיצונייהיא ג: מר רוני בלקין

 16 ס חיצוני.  גיו  :ורץרן שר עמ

 17 שהיה רועי.  האמון. מ תמשר  : מר אבי גרובר

 18 ?למה דווקא מתחילים ברף הגבוה ולא עידן למדן: "ד עו

 19 היא רואת חשבון. אני חושב שכולם שם על הרף הגבוה.   : מר אבי גרובר

קורצקי: יעקב  כז  מר  אחת  אותה  למשוך  צריך  אותה  תביא  התארים  כל  שהיא אעם   20ת 

 21 כן.   ית.איכות

 22 אני חושב שרובם העסקנו אותם.   : רוברגמר אבי 

 23   ?ועי גם התחיל ברף הגבוהר :עידן למדן "ד וע

 24 אני לא זוכר.   : מר אבי גרובר

 25 לרועי.  45%כן .אני חושב שהעלנו ל קב קורצקי:מר יע

 26 אני לא זוכר.  עידן למדן: עו"ד 

 27 העלנו לו אחר כך.  מר יעקב קורצקי:
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 1 רבעים אתה לא יכול לעלות מעל ארבעים. אבין שלושים ל זה אם  : י גרוברבמר א

הוא  :לאוי הילד 'בג ארבע  שה  העניין  בין  מרוויחה  שמתחילה  מוסמכת  חשבון  רואת   2יא 

וכאן היא תרוויח ארבעעשרה לשמונה ע  3ל  "ים אחוז שכר מנכשרה ברוטו. 

 4 שזה אפילו כמעט נוגע בארבע עשרה. 

 5 בסדר גמור.   ם איכותיים זהנשיאאתה צריך למשוך  מר יעקב קורצקי:

 6 איכותי.  ואה KPMGשיוצא מלהעיד שכל מי  אני יכולה  גב' דברת וייזר:

 7 בעד.  מי בעד? את בעד? פה אחד. שלוש עשרה   : מר אבי גרובר

 8 

 9 ו פה אחד בעד המינוי . הצביע  הבישיב וחכנש חברי המועצה 31 לכ החלטה:

 10 

 11  שינוי מורשה חתימה במוס"ח .15

 12 

מורש  : ובררמר אבי ג לכשינוי  יש  חתימה  אתי  מיהמישרה  ם  יאללה.  כן.  אחד    .  פה   13בעד? 

 14 תודה רבה לילה טוב.  

 15 

 16  ה מיתחה  ישר ומ  יוניש  הצביעו פה אחד בעד   ה בישיב  וחכנש  עצהחברי המו   31כל    ה:חלטה

 17 .הקלו חש המישרה יפל ח"סומב

 18 

 19 קובץ החלטות

 20 

 21  18.10.20מתאריך  21. אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין מס' 1

 22 

 23 18.11.20ריך מתא 22פרוטוקול ישיבה מן המניין מס'  . אישור2

 24 

 25 רי המועצה הצביעו פה אחד בעד אישור הפרוטוקולים כלהלן: כל חב החלטה:

 26 18.10.2020מתאריך  21פר שיבה מן המניין מסאישור פרוטוקול י

 27 8.11.20מתאריך   22אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין מס' 
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 1 

 2 

 3גני  בתי הספר ולסת עמותות דת וזהות יהודית  כני  14.10.20  –. ירון גדות  5

 4 ם ברמת השרון. ילדים הממלכתייה

 5 

 6 . םויה רדסמ העצה ה תא ךשמ העצהה עיצמ

 7 

 8 

 9 עצה.  הקמת כתובת מייל לחברי מו –ירון גדות  –.  הצעה לסדר 6

 10 

 11 ירבחל  ליימ  תבותכ  תמקהל  העצהה  דג נ  ועיבצה  הצעומ  ירבח  4  .התחדנ  העצהה  החלטה:

 12 הצביע בעד. 1 הצעומ רבח ,וענ מנ הצעומ ירבח 7 ,הצעומ

 13 

 14 

 15נציג אופוזיציה לוועדת יקיר    מינוי   -   15.11.20  –דות  גרון  . הצעה לסדר י7

 16 העיר. 

 17 

 18 ת דעוול  היציזופוא  גיצנ  יונימלחברי מועצה הצביעו בעד ההצעה    2.  התחדנההצעה    החלטה:

 19 עו.  נמנ םירבח 4  ,חברים הצביעו נגד 7. ריעה ריקי

 20 

 21 

 22  הורם רס יקיר העיר ליפהתניית הענקת    2.12.20  –סדר ירון גדות  הצעה ל.  8

 23 גאון בהתנצלות.  

 24 

 25 . םויה רדסמ העצה ה תא ךשמ העצהה עיצמ

 26 

 27 
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נוהל פע9 גופים חיצוניים במוסדות החינוך הממלכתי ברמת . אישור   1ילות 

 2 השרון.

 3 

הצבי  11  לטה:חה מועצה  גחברי  פעילות  נוהל  לאישור  ההצעה  בעד  חיצוניים עו   4 ופים 

 5 גדות נמנע. מלכתי ברמת השרון, ירון החינוך המ במוסדות

 6 

 7  יצוניים )עמותות, קרנות, עסקים( במוסדות החינוך הממלכתיפעילות גופים ח

 8 ברמת השרון 

 9 2020נובמבר 

 10 

 11בתי הספר, אחרי  דרך שילובן של "תכניות חיצוניות" במערכת החינוך הציבורי בישראל מיסדה את  

 12היה מוסדר ולא היו לגביו הנחיות פדגוגיות ומנהליות )ראו: הכנסת,    הנושא לאהלכן  משנים רבות ב

 13 (.  2014חינוך חיצוניות במערכת החינוך,  תכניותמחקר המחקר והמידע, 

 14מיום  מערכת החינוך  חינוכיות חיצוניות ב  שילוב תוכניות)את הנושא    מנכ"ל  חוזר  מסדיר  כיום  

החוזר  815.10.201 מכוח  החינוך(.  משרד  ה)  מפעיל  לניהול  באמצעות  היחידה  הפדגוגי,   15מינהל 

 16מתוכן  , שתכניות  5,000-הכולל למעלה מ  תכניות חיצוניות   מאגר,  (תוכניות ושותפויות בין מגזריות

 17  . ימה לווהמתא הרצויה  יכול בית ספר לבחור את התכנית

כי  חוזר המנכל   תכנינמבהיר,  רק  הכלול ויתן להפעיל   18באחד משני    ותהמצויומאגר,  אותו  ב  ותת 

 19ללא ליווי של    המשרד( והמסלול הכחול )תוכניות  נציג מסלול הירוק )תוכניות בליווימסלולים: הה

 20לי  . מנהת התכניתמתן בכורה לבית הספר לבחור אאגר הוא  בהפעלת המ  הרציונל  .נציג המשרד(

 21בתי  יתר  , ובדרך זו מועבר מידע לדעתםעליהן את  תכניות ומחווים  מניסיונם  בתי הספר מדרגים  

 22 על פי ההמלצות והדירוג. תכניות בוחרים ההספר 

 23תכניות    מודל לשילוב".  2;  "תכניות חיצוניותתבחינים ל".  1:  מסמכיםבנוסף, פרסם המשרד שני  

 24 .  במוסד חינוכי"

 25 

 26כי התכנית צריכה להיות "בהלימה למוסד החינוכי, לרשות, למחוז,    ,בין היתר  ,התבחינים קובעים

 27מוצעת.  ולמדיניות משרד החינוך", ועליה לעסוק "בערכים, בעולם הידע, ובמיומנות" בתחום בו היא  

 28של המוסד בדבר הערך המוסף    בחינה פנימית  התכנית צריכה להתקבל לאחרש מדגיש  שילוב  מודל ה

 29נציגות להורי התלמידים, הן בשלב ההחלטה על  קיימת  וועדה בה  על ידי  וכן להיות מלווה  ה,  של

 30 קבלת התכנית והן במהלך הפעלתה. 

 31 מפגשים.מספר פעולות או סדרת מובנות, הכוללות  חיצוניות  נוהל זה חל רק על תכניות

 32 

 33כגון הרצאה, הפעלה חד  בבית הספר,    ם חד פעמייםאירועימציעות  הנוהל אינו חל על עמותות ה

 34צורך  למוסדות חינוך לגופים חיצוניים    פעמית, אירוע  לכבוד מועד מסויים, "ימי שיא" וכד'. כניסת

 35 .על פי שיקול דעת הנהלת המוסד החינוכימתבצעת שכאלה חד פעמיים  אירועים ביצוע 

 36 

 37מתינות  , כבוד האדם, שוויון ואי הפליה,  רכי הפלורליזםלע  מערכת החינוך ברמת השרון מחוייבת

 38יתר  כמו גם לכל  בישראל, הרחבת אופקים ומצוינות,    ההאוכלוסיי הכרה וכיבוד כל מגזרי  וסובלנות,  

 39 לחוק חינוך ממלכתי(.   2מטרות חינוך הממלכתי בישראל )המנויות בסע'  

 40 

 41ימים במוסדות החינוך  , המתקי פעמייםאירועים חד  תכניות חיצוניות, כמו גם  שיש להקפיד  שמכאן  

http://?
http://?
http://?
http://?#/tochniyot
http://?
http://?
http://?
http://?
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 1   הללו.בהלימה לערכים  יתאפשרו רק במידה והם מצויים גופים חיצוניים,  בעיר באמצעות

 2 

 3בין    – פעילות של גופים חיצוניים  אפשר  ול  , מועצת העיר קוראת להנהלות בתי הספר לנהוג ברוח זו

 4לעיל, המצויים  שצוינו  ערכים  את ה מכבדים  רק במידה והם    – בתכניות ובין באירועים חד פעמים  

ברמה"ש.   החינוך  מערכת  של  החינוכית  התפיסה  החינוך  בבסיס  מוסדות  להנהלת  קוראים   5אנו 

 6מטרותיהם או בפעילותם  שיש ב,  חיצונייםגופים  בכל דרך    בפעילות מוסדות החינוךלשלב  להימנע מ

 7מגוון  ו פתוח להצגת אינואשר הטפה וקריאה לקיום אורח חיים שאינו מכבד את ערכי הפלורליזם, 

 8 .  תפיסות ופרשנויות באשר לחירות המצפון, חופש האמונה והדת

ספרית, בית  לפעילות  חיצוני  גוף  הכנסת  על  רק   בהחלטה  פעילות  המציע  לגוף  העדפה  תינתן   9לא 

 10 תשלום.  מחמת העובדה שהמציע אינו מבקש עבורה

 11 

 12גבי תכניות ואירועים  )כמקובל לרית  נציגות ההורים הבית ספלהקפיד על שיתוף  אנו קוראים    ,כמו כן

 13 ספרית. פעילות בית כל בהחלטות על שילוב עמותות וגופים חיצוניים ב מסוג זה(, 

 14 

 15 

 16נציג סיעת "יחדיו" למועצה הדתית מינוי    -הרכב המועצה הדתית  ור  רשא  .10

 17 מת השרון. ר

 18 

 19 ןמ  הבישיב  הרשואשבעד אשרור ההרכב לפי הרשימה    ועיבצהחברי מועצה    11   החלטה:

 20הנציג של "יחדיו" חיים חשטא. צחי  +    12.7.2020  ךיראתמ  18'סמ  ןיינמה

 21 שריב נמנע. 

 22 

 23 

 24 

 25 נר. עיר בתואר במקום גיא קל שן כסגן רא. מינוי עידן למד11 

 26 

 27יר  עהן ראש כסג למדן   ןדיעהצביעו פה אחד בעד מינוי  וחכנש רי המועצהחב 21 כל החלטה:

 28 בתואר במקום גיא קלנר. 

 29 

 30 

 31 מקום גב' ענבל דדון. בר בוועדת מכרזים צחי שריב כחב . מינוי12

 32 

המועצה    31כל    :החלטה אחד  וחכנשחברי  פה  שר  הצביעו  צחי  מינוי  ועדת    יב בעד   33לחבר 

 34 ון.  ענבל דד מכרזים במקומה של
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 1 

 2 

 3 הוא חבר    ןמלא מקום של שמואל גריידי בוועדות בהינוי ירון גדות למ. מ13

 4 

 5  ן ורי  מינוייעו נגד  בחברי מועצה הצ  7  ,בעדיעו  מועצה הצבחברי    6 .התחדנ  העצהה  החלטה:

 6  .הוא חבר  ןלממלא מקום של שמואל גריידי בוועדות בה תודג

 7 

 8 

 9 .ל"כנמ רכשמ 40% –ל עירייה  "פרל לתפקיד עוזרת מנכניצן  'נוי גבמי. 14

 10 

 11.שינוי 15

 12 "ח   חתימה במוסשה מור

 13 

 14 

 חד בעד המינוי . הצביעו פה א בישיבה שנכחו החברי המועצ 13 כל החלטה:

  ה מיתחה  ישר ומ  יוניש  הצביעו פה אחד בעד   ה בישיב  וחכנש  עצהחברי המו   31כל    ה:חלטה
 .הקלו חש המישרה יפל ח"סומב
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