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 2 המניין  מן  שלא   מישיבת מליאה 19מס' פרטיכל                              

 3 תשפ"א  יד' בסיוון  25.5.2021 שלישי  ביוםאשר התקיימה                       

 4 

 5  : משתתפים

 6 יצא מהדיון( ) אמר דברי פתיח וויו"ר ראש העירייה   -   עו"ד אבי גרובר 

 7 ייה העיר כ"ל מנ  -    רץ  מר ערן שו 

 8 ר י עה 'ר 'סו  חבר מועצה -  מר יעקב קורצקי 

 9   העיר  'ר  'סו  הצעומ  תרבח -   גב' דברת וייזר 

 10 ר י עה 'ר 'סו  הצעומ  רבח -    ן ד מל  ןדי ע רמ

 11    חבר מועצה -   ריב ד"ר צחי ש 

 12 ה צעומ  רבח -    ר נל ק אי ג רמ

 13 חבר מועצה  -    מר רביד פלד 

 14 חברת מועצה  -  גב' בת שבע אלקובי 

 15 חבר מועצה   -    מר דני לביא 

 16 חברת מועצה  -    פרופ' נטע זיו 

 17 חבר מועצה  -   מר רוני בלקין 

 18 חבר מועצה   -   מר רמי בר לב 

 19   ריעה 'רל  הנשמ  ,חבר מועצה -   מר עופר קליך 

 20 חברת מועצה   -    ' ענבל דדון בג

 21   חבר מועצה   -   מר מיכאל דורון 

 22 חבר מועצה   -    מר ירון גדות 

 23 

 24 צוות מקצועי: 

 25 משפטי  היועץ ה -  בלום עו"ד מיכה  

 26 ה יי רי עה רק במ -  ר קי  ןב  םיס ינ  רמ

 27 י טפ שמה ץעוי ה תי נגס -  י חרז מ  ןמק 'ג ןר ק 'בג

 28 ש ונ א  יבא שמ  תלהנמ  -     לאו י  הילד 'בג

 29 20:00 העשב בזע    ןוח טיב  ףג א להנמ -     יספ לא יב וק  רמ

 30 ת רו שקת  ףג א להנמ -    ן ו רה א ןר  רמ

 31 

 32 : ורדענ

 33 ה צעומ  רבח -    יד יי רג  לאומ ש רמ

 34 
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 1 סדר יום 

 2  י פ ל  מועצה לקיום ישיבת מליאה שלא מן המנייןהחברי  מ  שיל שקשתם של  ב .1

 3 . 15 ףיע ס יפ ל רכש ב ריע ש אר  ןגסכ  איב ל ינ ד  לש ויו ני מ לוט יב  אש ונב  'א9 ףיעס

 4 

 5 פרטי כל   

 6 

 7  ף י ע ס  י פל  מועצה לקיום ישיבת מליאה שלא מן המנייןהחברי  מ  ש ילשקשתם של  ב

 8 . 15 ףי עס  יפל רכשב  רי ע שאר  ןגסכ  אי בל  ינד  לש וי וני מ  לוטי ב  אשונ ב 'א9

   9 

  10 

מועצה,    מר אבי גרובר:   חברי  שישה  לבקשת  המניין  מן  שלא  ישיבה  טוב,  רוצה  ערב   11אני 

 12הישיבה הזאת כאן הערב מחזירה אותי שנתיים    .להגיד כמה מילים בהתחלה

 13  י ת י כי חוחצי אחורה בזמן, ללילה של האחד בנובמבר מחוץ לבית יד לבנים ש

 14לספירה עם  ולות. נכנסתי  פ כצאות הספירה של המעטפות העוד רבים לתו  םע

על    לש  ףעוד קולות  ומשהו  חושב  שלושים  לא  הנדרשים,  אחוז   15ארבעים 

 16אבל בלב קיוויתי שבסיום הספירה נלך לסיבוב שני. כשהסתיימה    ,שתאמינו לי 

 17הספירה והיו חסרים לי שישה קולות, אפס נקודה אפס שתיים אחוז כדי לנצח,  

מקוב שהוא  ליאיזה  אמרו  סביבי  רבים  הקלה.  תחושת  הרגשתי   18תגיש   ם 

 19לפיות. לא הייתי מוכן לזה ולא עשיתי  ערעורים, תפתח את הפרוטוקולים של ק

 20את זה. ראינו אז את תוצאות הבחירות למועצה, מבחינתי הסיבוב השני היה  

 21מת שאלה האם יש כאן נוק אאוט של הגוש החילוני או רצון של תושבי רה  לע

א   שרוןה השנילמצוא  הסיבוב  כשניצחתי את  והמאחד.  המחבר  בדיוק    ת   22זה 

לקדנציה לתפיסתי  שקיבלתי  למרות    המנדט  המחלוקות  למרות   23הזאת. 

 24הפערים למצוא את הדרך לעשות זאת בצורה מכבדת והוגנת. לשמור על רמת  

אחרת.   חושבים  וחלקם  קהלים  עוד  כאן  שיש  הבנה  מתוך  החילונית   25השרון 

 26  למשא ומתן הקואליציוני, ביקשתי להפוך את   ר מכן כשישבנולאחבשבועות  

 27חילוני בא אלי ודרש להיכנס  האמירה הזאת של התושבים למעשה. כשהגוש ה

 28אתה לא יכול להסכים    ?מה פתאום   :כולם יחד לקואליציה אמרו לי בסביבתי
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זה.   על  והלכתי  בשלי  הייתי  ואני  שלך.  בקואליציה  מיעוט  שאתה   1למצב 

 2מצד    "מרצ"ואת    "החופשית"כולם. את    מכילה כמעט אתחבה שקואליציה ר

 3ו חתמנו אמור  כולם בפנים. ההסכם עלי  .מהצד השני   "חא"סיעת  אחד, ואת  

 4לשקף מלבד חלוקת תפקידים ורוטציה גם יחס של כבוד והבנה שניתן ללבן  

פערים   הזה  בחדר  יש  הדדיות.  שהיא  לפשרות. איזה  ולהגיע  שונים,   5נושאים 

 6האלה יכולנו לגשר בהדברות. זה לא  בל על הפערים  ם אין ספק, א אידיאולוגיי

 7ועוד הצעות ושאילתות  מועצה הזאת מכל צדדיה רבה שוב ושוב, עוד  . הקרה

 8מוגשות האחת כנגד השני. לציבור הישראלי ברמת השרוני נמאס מכל הפלגנות  

 9 ח יט בה הזאת השיח פה במועצה, הוא ברשתות הוא נורא. אני עושה הכול כדי ל

 10המצוין שלנו עושה זאת פעם    ןונ גנמ הרייה  והטוב של העי  את התפקוד התקין

 11  ט " ות אין סופיות במשלם בקורונה ובשעת חירום, כשאנחנו ישבנו שע אחר פע

 12לשלוח חוקרים פרטיים  ב חברי המועצה היו עסוקים    " שומר חומות"במבצע  

שחו השרון  אין אדם ברמת  השני.  על  האחד  מזויפים  פרופילים   13שב  ולהפעיל 

 14ולות פה הערב מתוך דאגה לעבריינות  של דני לביא עשחריגות הבנייה בביתו  

 15הן עלו כדי לסכל את הרוטציה.  בעיר ומחשש לפגיעה בשלטון החוק.    הבנייה

 16ציבור  האין היתממות וגלגול עיניים שיכסה על העובדה הזאת. אני עומד בפני 

 17ת מסדר היום.  רמת שרוני ומבקש מכם חברי המועצה להסיר את ההצעה הזאה

 18  הסכם שחתמתם כשידעתם בזמן שחתמתי עליו את   .כלשונו  לכבד את ההסכם

יודעים עכשיו. מי שלא מכבד ה  19סכמים לא יוכל לדרוש מאיש  כל מה שאתם 

 20לחתום איתו על כלום בעתיד. ואם בעתיד יתגלה שאכן נעשו דברים בעיתיים  

 21ר, יש פרקליטות  אנחנו נדאג לטפל בכל דבר בעיתו. המועצה היא לא גוף חוק 

 22כל כך גדולות    דבר במיליםמאוכל להצביע היום כי מי ש  משפט. אני לא  ויש בתי

 23סה ותכסיסים ותרגילים מעין משפטיים את זכות  על שלטון החוק, דרס ברגל ג

 24היסוד הבסיסית שלי לחופש הביטוי. ניסיתי למצוא כל דרך להצביע פה היום.  

 25אסור להצביע   חבר סיעהל ת העיריות לפקוד  125על פי סעיף  .חשוב לי להצביע

 26את    ןן ר' עיר. מצב כזה עלול לסכ בניגוד לעמדת הסיעה כאשר מדובר במינוי סג

 27נתי כראש עיר, הסעיף לא ברור אבל באיזה שהוא אופן אומר שמי  המשך כהו 
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 1שהוא ראש עיר מי שפרש מסיעה לא יכול לכהן לראש עיר באותה קדנציה. זה  

 2עומד בפניו   על המקרה שאניברור שהסעיף הזה חל אמנם זה נכון שלא לגמרי 

 3עולם לא  מכזה  במדינת ישראל ובתי המשפט    היום, אבל אף פעם לא קרה דבר

בשיחות   וגם  המשפטי,  היועץ  של  הדעת  וחוות  הזאת  לשאלה  בדיוק   4נדרשו 

 5שקיימתי במשרד הפנים, נאמר לי שלא ניתן להבטיח לי שהסעיף הזה לא יכול  

 6חות שלי, שיש לי  וך תחושת השלילכן מת   . ביע פה הערבלהיות מופעל אם אצ 

 7גיה השרון, אני לא אהיה הראשון שיעמיד את הסועוד הרבה מה לתרום לרמת  

 8אבל אם יכולתי להצביע הייתי מצביע בעד הרוטציה. היום הזה  הזאת למבחן.  

למועצה כבוד  שמוסיף  יום  לא  בשביל    .הוא  לעבוד  אני אמשיך  שאחרי   9ביום 

 10בתי ספר, מגרשי ואולמות    עובדים, לבנותשרון לא לבד, אנחנו  תושבי רמת ה

 11ועוד.    40%-ועוד כבישים, להקפיץ את ההשקעה בחינוך בכספורט לפתח עוד  

 12ומי שרוצה להמשיך ולסייע מוזמן להיות איתי. לצערי עכשיו אני אצא מהחדר  

  13 

מצב מר ירון גדות:   לא  אתה  ואם  להצביע  יכול  ואתה  שפן,  ואתה  פחדן  ויוצא  אתה   14יע 

 15נצח.  יד עם הצד שיפסיד. וכל צד פה שיפסיד, צד שי בעצם עושה   מהחדר, אתה

 16יד עם הצד השני. אתה יכול להיות    וכל צד פה יפסיד יודע ויידע שאתה עשית

 17פה בישיבה. זה לא מנהיגות, ככה לא מתנהג ראש העיר. אתה צריך להיות פה  

 18 ולעשות פה מה שאתה.  

יכול    מר אבי גרובר:   ש  ?לסיים אני  מת  או   זא ו  ע,אצבי  ינא אתה  משפט.  תיקחו  לבתי   19תי 

 20  שנתיים שלוש. יש פה .  

 21 אני לא אקח אותך לבית המשפט. אני רוצה שתצביע. כי אתה ראש עיר.   גדות:  רון  מר י

 22   מי שהבטיח.יש פה   מר אבי גרובר:  

 23 ויש צורה לראש עיר  שהוא מורח ...ישיבה כזאת זה לא צורה.   מר ירון גדות:  

 24 ייקחו אותי לבית משפט עד הסוף עם הסיפור הזה.  חו לי שירון, הבטי  מר אבי גרובר:  

 25 גם אני לקחתי אותך לבית משפט, אז מה.   מר ירון גדות:  

 26ביוזמה שלך, אתה תהיה חכם על הזה שלך. ביוזמה שלך הדבר הכי גרוע    מר אבי גרובר:  

 27סיעה. ביוזמה שלי  שאתה תצטרף לאיזה שהיא    הזשלא יודע כמה שזה גרוע  
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 1. אני באתי פה לעשות. ואני אמשיך לעשות. כמה שאתה  ן פהלכה  קי ספ מאני  

 2שהוא לא יכול להגיד  לא אוהב את זה. היועץ המשפטי כתב חוות דעת שאומרת  

 3לי בצורה ברורה ואני בטוח שאם תשאלו אותו הוא יסביר את זה שהוא לא  

 4, וביררתי את זה גם עם יכול להבטיח לי בצורה של מאה אחוז, במאה אחוז

 5לא יכול  שהם לא יכולים להבטיח לי שאם אני נשאר פה ומצביע,  ים,  משרד הפנ

 6רובר, הצבעתי נגד החלטת סיעה.  לבוא מחר שופט ולבוא ולהגיד לי סליחה מר ג

ואז   הסיעה,  החלטת  שאנחנו מבטלים את  ולהגיד  לבוא  יכלה סיעתי,   7עכשיו 

 8  והם ישחקו על החלטת הסיעה, והם   יכולתי להישאר. אבל יש החלטת סיעה,

 9גיל מסריח, מגעיל,  גו לקחת אותי לכך ערכאה שבעולם, כי זה הקטע פה. תרידא

 10  כי ככה לא עושים.  

 11 אתה מפחד, אתה פחדן. תלך לערכאה.   מר ירון גדות:  

מאוד    מר אבי גרובר:   אני  הזה.  בכיסא  לשבת  עבדתי קשה בשביל  אני  מפחד,  שאני   12תגיד 

על לשבת  לעשו  אוהב  אוהב  מאוד  אני  הזה.  הייתי    ת.הכיסא  היום  כל   13אני 

 14  רמת השרון  ב ור טמ ה ראהיבירושלים כדי להילחם על איך  

 15 בסדר. תמשיך, לא השתכנעתי.   מר ירון גדות:  

 16  אני באמת לא באתי לשכנע אותך.    מר אבי גרובר:  

 17 תלך. תצא בבקשה. ביי להתראות.   מר ירון גדות:  

 18משפטי. אתה תנהל  ה  עץ יוהקבע    ך כאתה ממלא מקום שלי.    14  סעיףלפי    מר אבי גרובר:  

 19לכולם להביע את דעתם, גם אם    את הישיבה מפה. אני מבקש שאתה תאפשר

אני    20להביע את דעתם ואני    מבקש שתאפשר לכולםיהיו פה מחלוקות והכל, 

 21  באמת מבקש מכולכם לכבד.  

ר : לב-מר רמי בר להגיד  רוצה  אני  הולך  שאתה  לפני  נוכח.  אבי  תהיה  שאתה   22לא  ק משהו 

 23 ברנו. בבקשה. מותר?  דיש קשור למה

 24  היות פה בדיון.  אני לא רוצה ל זה נכנס לדיון?  מר אבי גרובר:  

 25 אני לא מדבר על.   : לב-מר רמי בר

 26  אז אני אצא. אני מן הסתם מקשיב מבחוץ.    מר אבי גרובר:  

 27 תשמע מה שאני אומר לך.   : לב-מר רמי בר
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 1   תודה רבה.    מר אבי גרובר:  

 2  . חבל. רי ע מאוד שהגענו לזה שמאיימים פה בראש ובעצ : גב' בת שבע אלקובי

 3   אבי אבל אני מבקש שתשמע.   : לב-בר מר רמי

 4  עצוב מאוד.   : גב' בת שבע אלקובי

 5 ערב טוב.   : לב-מר רמי בר

המשפט   מר יעקב קורצקי:  מיותר  היה  כל  קודם  הדיבור.  זכות  את  לך  אני אתן   6רגע, 

 7מנות שווה. והכל בסדר. ערב  זדה  רון שאני אתן לכולם, ברור שכולם יקבלוהאח

 8הודיע לי. אז יכול להיות שהייתי    אל  וליפ א  ,עכשיוטוב, כיוון שנחת עלי אבי  

 9  ון שרמי ביקש אז אני מכבד את רמי.  עניבה. כיו שם 

 10אז אני  פה.  דווקא כן רציתי שאבי ידבר, וזה לא קשור לנושא שאנחנו מעלים   : לב-מר רמי בר

רמת   של  לתושבים  גם  טוב  ערב  אחד  רוהשאגיד  ידי  על  כי  והובא  מאחר   11ן, 

 12לינץ הוא פעולה אלימה של המון המוציא להורג  " מחברי המועצה ואני מצטט 

 13ך משפטי, וללא סמכות בטענה כי אותו אדם ביצע פשע, הלינץ  אדם בלי הלי

 14אבל שישה מחברי    מלווה פעמים רבות באיומים ופגיעות אחרות במוצא להורג.

 15. הערב ברצוני לפתוח דווקא  " הם רוצים דם,  העיר ברמת השרון חושבים אחרת 

לתושבי   אבל  בתודות,  התיקים  ומחזיקי  המועצה  לחברי  הם,  באשר   16העיר 

 17גף הביטחון ובראשו מר קובי אלפסי ואבי חיון ועובדיו עד האחרון  בעיקר לא

יעקב,שבהם.   בן  עינב  עובדיו,  ולכל  הנכסים  ההדרכה    לאגף  מחלקת   18למנהל 

 19, לארגון המתנדבים ולעומדת בראשו הגברת  וב ט   ל סימןועובדיה, הגברת סיג

אל,   בת  לוועדי  מירי  הרפז,  יואב  בראשה  ולעומד  העירוני  החילוץ   20יחידת 

 21ורים של בתי הספר ולעומד בראשה איתי קפלינסקי, לרשת מגוונים ולעומד  הה

 22שה אריק דורון, לאחראי תחום  בראשה ניסן גז, לאגודת הספורט והעומד ברא

כלל בהסכמים קואליציוניים לקבל את תיק  ו   ק, ו 'הצעירים אמיר קנצ  23בדרך 

 24מה  תיק מחזיק המקלטים ותיק הצעירים, נחשבת לברירת מחדל, בר  הביטחון,

 25הפוליטית. מאחר והם אינם באור הזרקורים. ואין בהם טקסים פומביים, או  

לביקור  חשופים  כלל  בדרך  והם  שמטיל  תחרויות  הביטחון  בגלל  בעיקר   26ת 

 27ת להחזיק בתיקים הללו בתקופה ארוכה ומאתגרת  כו הז קנסות. נפלה בחלקי  
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ב  כלל למדינה  עם  פעולה  ובשיתוף  רבה  שבתבונה  בפרט.  השרון  ולרמת   1  כלל 

בימים   בגבורה  עמדו  בעיר,  האגפים  וראשי  העיר  של  אגפיה   2האוכלוסייה, 

ש המאתגרות  השנים  באחת  פשוטים  לא  והתוצאות  ובלילות  המדינה   3ידעה 

 4ו תקלות שטופלו ויטופלו היינו בסך הכול רק  אלי  מדברות בעד עצמן. למרות א 

 5  רובים לאדום. לדעתי העיר היחידה בארץ בשנת הקורונה, אגב, פעם אחת ק 

ועם אפס נפגעים במבצע האחרון שומרי החומות, ידענו    6טרם נעלמה מחיינו 

 7ובתבונה רבה ובסוף לך אבי שהוא  לשלב ידיים, לתמרן בחירום ושגרה באומץ 

ורציתי פה  תקופת  הול  איננו  ניסיוני  על  להישען  רב,  באומץ  שהסכים   8דות 

 9אתגרות  נה עוד לא הסתיימה ובעניין הזה אני רוצה אחרי שנה וחצי מהקורו

לשפיות   נחזור  שבמהירה  לכולנו  ומאחל  העיר  לתושבי  תודה  דווקא   10להגיד 

 11 ושגרה תודה.  

 12  ה?  ור לישיבמה זה קש  מר גיא קלנר 

 13 לא קשור.   : לב-מר רמי בר

 14  זכותו. טוב. מכיוון    .בוט ב  חותפ הוא רצה ל רצקי: קב קומר יע 

 15 שנה וחצי מאתגרות, צריך להגיד.   : לב-י ברמר רמ

 16צריך להגיד תודה רבה גם לך רמי על כל הניהול עם ראש העיר. הייתי   מר יעקב קורצקי: 

נפ כן  דווקא  הפעם  וממש  הישיבות.  בכל  שבפעמים  נוכח  רסיסים  פה   17לו 

 18   ד.  הכבו מת כלהקודמות לא היה. אז בא

שאנחנו   : גב' בת שבע אלקובי לפני  נכנסים  םיס נכ נמשהו  שאנחנו  לפני  רוצה  .  אני   19לזה, 

שקרה   הנורא  לאסון  ביחד  חברי  שכל  משערת  ואני  האישי  צערי  את   20להביע 

ר ר א למשפחת  לרונית  שירותים אב  באגף  אצלנו,  משפחה  צוות  מנהלת   21  ב, 

 22להגיד ולהביע את  כולה  אני ילים שחברתיים וקהילתיים, אין לי אפילו את המי

 23אגף נמשיך ונתמוך ברונית ומשפחתה לכל צערי, אסון נורא קרה. אנחנו גם ב

 24 הצורך.  

 25   תסבירי שזה האסון באיטליה.   מר יעקב קורצקי: 

את   : גב' בת שבע אלקובי רונית איבדה  שבו  האסון באיטליה.  על  מדברת   26משפחתה  אני 

 27נית היא אישה נפלאה  , רוד קשההקרובה, אבא שלה ועוד ולי אישית זה מאו 



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                

 25.5.21מיום  המנייןשלא מן מישיבת  מליאה   19מס'  פרטיכל

 

 8 

 1  ' אותה וקשה לי פתאום לעשות את הסוויץ   ואני מאוד אוהבת אותה, ומכבדת

 2אני רק יכולה להביע מפה את צערנו העמוק רונית,  לחיים אחרים אבל באמת  

 3 ואנחנו איתך תודה.  

כול מר יעקב קורצקי:  וכמובן  בא משתתפים  המשפחה.  בצער  בבקשה  נו  קשה.   4מת 

 5 מיכאל.  

 6אמור חבר    שישיאני קורא את ההצעה לסדר שישה חברים בעשרים ל : דורוןמיכאל מר 

 7  המועצה דני לביא להתמנות.  

 8 כללי לפני שמתחילים את הדיון.  אם אפשר אני גם רוצה להגיד משהו.  מר ירון גדות:  

 9  שלא קשור לנושא?   מר יעקב קורצקי: 

 10סט של צחי שרמי  מול את הפו י קראתי את אני קראתי גם אנ  . זה קשור לנושא :  ן גדותמר ירו

 11הוא לא מתאים והוא    'שב שהשימוש במילה לינץדיבר עליו, עם הלינץ ואני חו

 12על הדבר הזה זה    'טית או משהו מגעיל. לינץפולי  ת וי לול כנאפשר להגיד שזה  

ת עכשיו  מסיימים  שאנחנו  במיוחד  מידי,  חריפה  מלחמה  מילה  של   13קופה 

 14אחד בלוד. אם  הרג יהודי  י ואפילו נאמית   ' ותקופה שבה אנשים נפגעו מלינץ

 15 נגיד שמה שאתה הובלת נגדי.   פוליטי, אז בוא 'מדברים על לינץ

 16  נו. נו. אל עצור. עצור.   מר יעקב קורצקי: 

 17 לי אין  חריגות בנייה.   מר ירון גדות:  

 18  תה.  י. בוא ניכנס לעניין. א עצור. נתתי לך, עצור. ד מר יעקב קורצקי: 

 19רדת מסדר היום אחרת כל הישיבה פה  לדעתי צריך ל   'ץושא הזה של לינהנ מר ירון גדות:  

 20 .  ' על הלינץידברו 

 21 בסדר. אתה גולש ובבקשה מיכאל.   מר יעקב קורצקי: 

עיר  20.6.21  ב : מר מיכאל דורון לסגן ראש   22, אמור חבר המועצה דני לביא להתמנות 

חבר אנו  כיבשכר.  סבורים  מטה  החתומים  העיר  מועצת  הן   י  בטל   23  המינוי 

המשפט הציבורית   , יתמהבחינה  מהבחינה  וכמה  כמה  אחת  יוצא  פו  ,על   24על 

 25נתונים    שנתונים שלא עמדו בפני מליאת המועצה בשעה שהצביעה על המינוי. 

 26שאנו סבורים שלו עמדו בפני המועצה היא לא הייתה מאשרת את המינוי, וגם  

יש   על ביטולו. כידוע לך, ראש העירלמהטעם הזה   27ה  או מנהל הישיב   הורות 
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 1ברמת השרון יש    12ת  ה פורסם כי בביתו של דני לביא ברחוב אילכרגע, לאחרונ

של בנייה  חריגות  בנייה  עבירות  בת  אי בל  שלוש  שהוגשה  מפורטות   2לונה 

הבנייה,   על  הפיקוח  למחלקת  של    ןו יע ולאחרונה  הבניין   3אכן    אי בל בתיק 

הט של מחלקענות  מאששת את  חקירה  נפתחה  בעירייה  הפיקוח  לכאורה,   4ת 

כי  חריגות הועבר לבירור בפרקליטות המדינה.  ההנדסה, ותיק הבאגף    5יצוין 

 6כנון ובנייה  חריגות הבניה ברמת השרון הם מכת עיר ומועצת העיר והוועדה לת

התופעה.   למיגור  מחמירה  מדיניות  עם  לאחרונה  המינו איצאו   7  ה ת ע  יישור 

 8וי  ויצביע על ליק   חמורות מרחפות מעל מר לביא, הוא אסור ות כה  כאשר האשמ

 9העירייה להשליט  ופגיעה בטוהר המידות וחתירה תחת מאמצי    מאורות ערכי

וסדר.   בתפקיד  חוק  המכהן  בנייה,  בעבירות  לכאורה  החשוד  עיר  ראש   10סגן 

המחבל   סותר,  ערכי  מסר  לתושבים  השרון, משדר  בעיריית רמת   11סטטוטורי 

 12יו  שכן החריגות ה   ה. המקרה של לביא בעיננו חמור במיוחדהעירייבמדיניות  

 13ולא פעל לתקן אותם,  ם היבחרו למועצת העיר, אולם הוא לא טרח  ידועות לו ע

על   מתקפה  של  בימים  להיתר.  בבקשה  ובין  בהריסה  על  בין  המדינה   14חוקי 

 15רשויות של אכיפת החוק וניסיונות לערער את יסודות הדמוקרטיה בישראל,  

 16המקומית.  המידות, ברשות  חשיבות ורגישות רבה לשמירה על טוהר    בעיננויש  

לכ  ראי  לסגן  לביא  את  למנות  שאין  סבורים  אנו  ואנו  ך  בשכר,  העיר   17אש 

 18על ביטול מינויו  מבקשים להבהיר את ההחלטה הבאה, מועצת העיר תחליט  

 19ד  , עד שיבדקו הטענות נגדו וע 15של דני לביא כסגן ראש עיר בשכר לפי סעיף  

 20  אל קליך, אני מיכ  רביד פלד, עופר  :על החתומיםדרו עבירות הבנייה שלו.  שיוס 

 21 מי בר לב.  דורון, דוברת וייזר, יעקב קורצקי ור

 22 ? עוד משהו מיכאל מר יעקב קורצקי: 

 23 זו ההצעה לסדר.   : מר מיכאל דורון

 24 בבקשה צחי.   מר יעקב קורצקי: 

 25יכה. אני מתנצל שאני עם הגב.  ת למ ול לפנו אלפני שאני אתייחס להצעה לש ד"ר צחי שריב: 

 26קודם כל רציתי לשאול המינוי   אז אני מתנצל. פן קבוע מאחוריבאו בשוי אתה 

 27לחוק הרשויות המקומיות. בחירת ראש   15של דני נעשה לפי סעיף של דוברת ו
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 1 ניו, והצבעה של רוב חברי המועצה. נכון?  הרשות וסג 

 2 נכון.   עו"ד מיכה בלום: 

 3   הצביע על ביטול המינוי?ועצה מוסמכת לאם המו. העכשי ד"ר צחי שריב: 

סעיף   ום: עו"ד מיכה בל הישיבה  לפי  כרגע  נמצאים  אנחנו  כל  ל  9קודם   4תוספת  א' 

 5ת הישיבה הזאת, לדון בה,  השנייה של פקודת העיריות, החוק מחייב לכנס א

 6 ולקבל החלטה לגביה. זה התשובה שלי.  

 7 .  לדון עליה כלומר, מוגשת הצעה חייבים  ד"ר צחי שריב: 

 8 ל החלטה.  חייבים לדון ולקב עו"ד מיכה בלום: 

 9ילואים של רמת השרון. ..יש  נניח שמועצת העיר תחליט על גיוס כל חיילי המ שריב: צחי  ד"ר 

 10 ? סמכות 

העיר רשאית   עו"ד מיכה בלום:  שמועצת  תמיד אומר  אני  זה  על  פעם  עוד  אומר   11אני 

 12תן לפעול על פי  ה האם נילהחליט שהעולם שטוח, אך לאחר מכן תתקבל החלט 

 13 קה נוספת.  ההחלטה או לא. זה בדי

 14לסדר. זה לכם יש את  צחי זה אתם אצלכם יש ניסיון בהצעות כאלה   ב קורצקי: יעקמר 

להביא   הגדול  היא  הניסיון  שעכשיו  ההצעה  במיוחד  לסדר.  כאלה   15הצעות 

 16 פונקציה. אתם כבר המצאתם את זה כבר בשנתיים האלה כבר הרבה פעמים.  

 17 במיוחד הצעות דקלרטיביות.   יזר: רת וידב גב'

 18 ך.  שי תמ עקב קורצקי: מר י

 19 סעיף יכולה המועצה להצביע על   אז אני פשוט מנסה להבין, תחת איזה ד"ר צחי שריב: 

 20א' על כל החלטה שתיקבע. היא    9כרגע המועצה יכולה להצביע לפי   עו"ד מיכה בלום: 

 21 ה.  מוסמכת לקבל כל החלטה בישיבה הזאת שהיא מחליט

 22 קרונות ים בחבילת סל ע לא על פי הסעיפים בחוק שדנ  שריב: צחי  ד"ר 

 23האם  אם אחר כך אנחנו נצטרך לבדוק  א'.    9אני כרגע מדבר על סעיף   עו"ד מיכה בלום: 

החלטה.   ..התקבלה   נפרדת,  שאלה  זה  חוקית  לא  או  חוקית  היא   24ההחלטה 

  25 

 26אם היא תתקבל    שתתקבל גםד אתה אמרת מראש שההצעה  "כן אבל בגן חב מר ירון גדות:  

 27 יו מה זה.  אולי גם תגיד עכש. אמרת. אז תיק וח  תהיה  אל היא
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 1בסדר. זאת  גמרי לא בטוח שזה לא חוקי  כרגע אני לא אומר את זה. ל עו"ד מיכה בלום: 

 2  התשובה שאתה רוצה. 

 3 אתה סותר את עצמך.   מר ירון גדות:  

 4וני. מי?  רוצה שנייה להגיד רמישהו רוצה להגיד משהו? רוני אתה   מר יעקב קורצקי: 

 5 ם.  לא צחי אמר לי שהוא סיי

 6 בהיר עכשיו.  אני אתייחס אחר כך עוד אבל רק רציתי את הנקודה הזאת לה  ד"ר צחי שריב: 

 7ככה. אנחנו נדרשים פה להצביע על ביטול המינוי של דני לביא כסגן ראש   מר רוני בלקין: 

 8ע  שמוטלת לפתחנו כרג העיר בשכר החל מהעשרים לשישי. לטעמי הבעיה היא

 9טבים. אחד,  אבל יש לה ארבעה ק  ,כדור הארץ הוא שטוח   םאה  הני אגם אולי  

הס  מועצת  קיים  למליאת  שהוצג  קואליציוני,  היועץ  כם  ידי  על  אושר   10העיר. 

שדו קבע  וההסכם  הפנים,  משרד  ידי  על  אושר  תכהן  המשפטי,  וייזר   11ברת 

 12י דני לביא בחצי  ף על ידכסגנית בשכר בחצי הראשון של הקדנציה, והיא תוחל

 13צביעה מליאת  ל בסיס ההסכם הזה הני של הקדנציה. הקוטב השני זה שעהש

 14יעקב קורצקי ובמאי על המינוי    העיר על מינוי שני סגנים. אחד, במרץמועצת  

ל לדני  דוברת  בין  רוטציה  עם  וייזר  דוברת  של  כביא.  של  למועד   15שהתקרבנו 

הוגשה בקשה  רמו לכההחלפה,   חציון  לדני לאישור    לאותו  עוזר  של   16  העסקה 

העסקה לתפקידו,  יכנס  כשהוא  תחילת    לביא  עם  רק  דני  שתחל  של   17כהונתו 

 18ז הועלו כל מיני טיעונים מוזרים  , ומותנית בכך שייכנס לתפקיד. כבר א לביא 

לא בוודאי  הזה,  הדיון  חוקיות  כלפי  העבודה    בעיני,  בשוק  שמקובל   19מה 

כשהמשכנ  עובדים.  והעסקת  קליטת  להתקרבובהקשרי  הרוטציה    ו   20למועד 

 21של דני לביא, אגב  חריגות בנייה בבית  ע גם הופיעה תלונה על עבירות או  לפת

בחריג א מדובר  כנראה  אז  כאלו  קיימות  לפני  ם  שכבר  למרות  ותיקות,   22ות 

 23תוך שנתיים וחצי להתמנות    שנתיים וחצי, היה ידוע בציבור שדני לביא עומד

אותו   נזכר  מה  משום  העיר.  ראש  עתמלסגן  התלונלונן  את  להגיש   24ה  לום 

 25נו  עת חוות הדעת שקיבל ניין למה. כפי שקוב באמצעות עורך דין רק עכשיו. מע

המליאה והיום   לכל  קיימות    מבוררת  םאגם    ,הוגשה  כזאת אם  סוגיה   26כרגע 

 27ע מבעדו על פי החוק להתמנות  חריגות בנייה אצל דני לביא בבית, הדבר לא מונ
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 1   בפועל.   לסגן.

רו ם: עו"ד מיכה בלו  2אם אפשר רק שנייה בעניין הזה    יר משהו בבקשה,  צה להע אני 

 3הופצה פה לחברי המועצה. היו כל מיני חוות  עת, שוות דאתה מתייחס לחכש

שהו ומכובדים כאדעת  שונים,  דין  עורכי  ידי  על  חברי מועצה  ידי  על   4לה  פצו 

 5  ן נ י א  ןהי ואחרים. חוות הדעת האלה אינם מועלות ואינם מורידות למועצה. כ

 6 ות ולכן אני לא מתייחס אליהם  ולכן אין להם חשיב  עת שליחוות ד

 7תוך יום בשבילך, כי אתה היית זה ש  ,קיוויתי שלא תגיד את זה אני    מיכה, רוני בלקין:  מר

 8 שינה את חוות דעתו. אז בוא עזוב.  

 9 אני שיניתי.   עו"ד מיכה בלום: 

 10 עזוב הבנתי.   מר רוני בלקין: 

 11   שנה את חוות הדעת.א מאמרתי ל לא. רק  עו"ד מיכה בלום: 

 12 ת. אתה שינית  אתה שינית את חוות הדע  קין: ני בלמר רו

 13 הוא לא משנה את חוות הדעת. זה מליאה.   ה בלום: מיכ עו"ד

 14 בין החמישי לחמישי...את חוות דעתך שלך המלומדת.  י בלקין: רונמר 

 15וות  התבסס על חזה לא העניין בכלל. העניין הוא שאתם לא יכולים ל עו"ד מיכה בלום: 

 16 דעת ... 

 17מעליך כנראה. כפי  מדרג המקצועי  ב א  אני מבקש חוות דעת ממישהו שהו ן: מר רוני בלקי

לש יכולנו  ככה  אם  אז  הדעת  חוות  בהיררכיה  קובעת  מעלה  כלפי   18טפס 

 19אוי שדני ישמיע את  המשפטית. במישור הערכי, ציבורי, אני חושב שבאמת ר 

 20ל  ות בנייה בביתו הוא יפע ת, או עבירקולו בעניין ויבהיר שאם קיימות חריגו

 21כון  ות ואני חושב שזה נ יל להסדיר אותם כיאבזריזות על פי דרישות החוק בשב 

 22ה שאנחנו דנים  יהסוגי   למי ארבעת הקטבים שוזה עניין ציבורי ערכי. אלה לטע

היום   נשענת  החבבהם,  שברמה  הזה  כנראה  דיון  גרידא,  העקרונית   23וקית 

 24השאלה   קת החפות בכל מקרה. אבלעומדת לדני חזשעומדת לדני, לא כנראה, 

ה הזאת  הדעת  חוות  האם  נכוהיא  לא  או  נכונה  ל יא  שזה  סבור  אני   25א  נה. 

 26הרוטציה בשביל לטרפד אותה, אני    במקרה, שהנושא הזה עלה עכשיו  טרם

לעצמנו  להדגיש  רגע  חברי מליא  ,רוצה  שניזהר  כולנו,  שראוי  העיר   27ת מועצת 
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של   ובמוניטין  הטוב  שאנחנובשמו  צ  אדם טרם  דינו במשפט   1יבורי  נגזור את 

 2  , הם יפים את אחד מעמית חברי קואליציה תוק  שעוקף את מערכת הדין. כאשר

אפי  ,ואדרבא   אדרבא  שנדרשת  חושב  יתר.  אני  זהירות  קטן,  ולו  דבר   3עוד 

 4א טרנדיות מאוד, עלולות להיות  תכונות שעלולות להימצ  ול אהרנות  צדקנות וט

ל  לי  ומטעות.  היכרו מסוכנות  שום  הייתה  לביא  דני  עם  מקדימה  טרם  ת   5א, 

 6ייתי  ו כלום ומעולם לא ה, אני לא חייב ל2018מערכת הבחירות המקומית ב

 7סיבה   ותר לומר מבלי לחוש שאני מוטה מאיז בביתו. דווקא משום כך קל לי יו

לביא דני  של  המינוי  שביטול  בהסכם    כלשהי  שנחתם  כפי  העיר  ראש   8כסגן 

ואושר   כא  תבהצבעהקואליציוני  ההמליאה.  הבירור  קיימו שר  כלל  אם   9ת 

נמצא   בביתו,  בנייה  חיצו עבירות  גורמים  א בבדיקת  החוק  וכאשר   10ינו  ניים, 

 11בשלב זה, ואם יתקיים בשלב זה או במועד  נראה מיותר לחלוטין    ,מחייב זאת

 12ענייני. השיטה לפיה נזכרים לשלוף    הזה יהיה תוצאה של מאבק פוליטי ולא

 13תיתן על נורמות  מטרות מסוימות ולהש   בו הן יכולות לשרתתלונות רק במועד 

 14בסיס החוק    ית תבחן את המצב עלת. הבדיקה החיצונדס פסולה ונפ  , וערכים

ה את  המשקפת  המראה  האם    תונורמשהינו  קיים,  ואם  מה  תקבע   15וערכים. 

 16בכך. נשאיר את הבחינה ואת הטיפול  נדרשת פעולה כלשהי וכיצד ראוי לטפל  

 17לקח  שאדם    העובדהכאלה.    במצבים  ות ולכללים הנהוגיםבתוצאותיה לרשוי

 18כבודו להיות    יטי, אינה מתירה אתגם אם הוא יריב פול על עצמו תפקיד ציבורי  

 19מגישי ההצעה לסדר למשוך אותה, להתנצל על  ליץ  אסקופה נדרסת. אני ממל

 20מילא והוא יקבע איך ואם  מ הבירור המתקיים    הנמהרות בפני דני ולהותיר את

 21 . בש קה לע עול. תודה לכםצריך לפ

 22 גיד משהו?  בקשה נטע. נטע. את רוצה להוני. ב תודה ר מר יעקב קורצקי: 

 23 גים. נהוג שהמציעים מציגים. בדרך כלל המציעים מצי ן למדן: ידע עו"ד 

 24 יאמרו. מי לא. נטע בבקשה.   מר יעקב קורצקי: 

 25ל ראש העיר שהוא  אני אגיד רק בקצרה, שאני מזדהה מאוד עם הדברים ש פרופ' נטע זיו:  

 26הרוטציה,  מהלך הזה נועד לטרפד ולסכל את  ר לפני שהוא יצא מכאן, שכל ה אמ

 27  ן ו טלש  תו ממ ור שוב שמי שבאמת מאמין שברור, זה היתממות לח  זה שקוף, זה
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 1 ינת את החבורה הזאת שהגישה את ההצעה לסדר.  מעני  קוחה

 2 חבורה?   גב' דברת וייזר: 

 3סדר, הקבוצה הזאת. אני  צעה ל המועצה שהגישה את הכן. וחבורת חברי ה  פרופ' נטע זיו:  

שהזיר ה חושבת  המשפטית  הזירה  הציבורית.  שהי ה  מניחה  ברורה.  די   4א  יא 

ואני  ירה הציבורית המוטיבציה והמניעיתבורר. אני חושבת שבז  5ם מכריעים 

 6שאני  חושבת שזה נקודת שפל, באמת בתור טירונית בפוליטיקה לא האמנתי  

מצב עם  להתמודד  וכזה.    אצטרך  מאוד,  במדכא  בקיו לכן  לתמוך   7ם  כוונתי 

 8 הרוטציה.  

 9 סיימת נטע?   קורצקי: עקב  מר י

 10 סיימתי.   פ' נטע זיו:  פרו

 11 בבקשה עידן.   מר יעקב קורצקי: 

 12 בר יותר מאוחר.  דיף לדאני מע עידן למדן:  עו"ד 

 13 לא. יהיה בסדר שלא אחרי זה יגידו נתתי יותר.   מר יעקב קורצקי: 

 14 .  לחייב וב יעקב, אי אפשר זע גב' דברת וייזר: 

 15זה עידן. תכבד אותי.    לא רוצה את  תיצור פה. אני  כי אחרי זה אתה מר יעקב קורצקי: 

 16 יושב ראש הוועדה.    אני

 17 את זכותי לסוף.  אני מעדיף לשמור  עידן למדן:  עו"ד 

 18 זכותו מה זה.   גב' דברת וייזר: 

 19 בבקשה גיא.   מר יעקב קורצקי: 

 20עצמי את הזכות לבקש זכות דיבור  ומר לאני ש  ר כמה דברים,טוב. אני אומ  מר גיא קלנר: 

 21ם הזה. אני הייתי  י הייתי שם. בגיבוש של ההסכפת ככל שתידרש. תראו, אננוס

 22נקודה ההיא שנקודת הרוטציה. היה  כיר את הקשיים שהיו להגיע לשם, אני מ

 23ת של הגוש החילוני  פה סיפור מאוד, מאוד מורכב לאורך הדרך, של התגבשו

 24נמוכה    ית ואך בצד השני שהיו בתוצאת מועצהעות ב ה לכנס כולו עם הסישרצ

שנ  מצד  אבל  אחת  יותר,  את  מוביל  העיר  כשראש  פה  י  הייתה   25הרשימות, 

המורכבות   את  לסדר  גדולה  מאוד  שתהיה  מאוד,  כזאת,  בצורה   26עניינים 

ולמאווי גם  קואליציה שתיתן ביטוי ומקום, לחלומות ולרצונות   27ים של כולם 
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 1כת  ת, גם ברמת התפקידים, זו הייתה מלאהאישיהאג'נדה, גם ברמה    ברמה של

 2י מכיר את המערכת,  בכות שהיו לדעתי פה ככל שאנמחשבה והרכבה מן המסו

מ  לא  מכיראני  שאני  ככל  אבל  הכול  מערכת    כיר  הייתה  זו  המערכת   3את 

 4אותה נקודה, אני  מורכבת. ויצא אז כמו שיוצא לא מעט גם בנקודות נוספות מ 

ואני    אישית עידן  שא   וכו', לעיתים  פעולה  שהיא  באיזה  נמצאים   5נחנו  אנחנו 

 6ר עליהם, או לפשר או  נה, ולייצר את ההסכמות ולגשמנסים לאזן את התמו 

 7בין  בה אני לקחתי חלק במשא ומתן,  דה שהנקו בלאנס כזה וכך היה אז.  לייצר 

 8ה  שתי הקבוצות הייתה אקטיבית מאוד, יודעים את זה הרבה מאוד אנשים, ז

 9לדרך קואליציה שר ולפשר ולהגיע למצב שבו מוציאים  נו לגלא היה סוד והצלח

 10עה  , ירדה לארבע עשרה, מתוך שבד רחבה, התחילה עם חמש עשרה מאוד, מאו

 11וד גם גאה על הפעולה הזו, גם שמח וגם הרגשתי  עשר חברים ואני הייתי מא 

 12הוציא אותו  לת להניע תהליך כזה ולאיזה שהיא תחושה של אחריות לגבי היכו

 13אנשים צריך לכבד. אני    פוליטיות והסכמות בין שב שההסכמות  ני חולדרך. א

קודמ פה  שנאמר  למה  מאוד  להיכתחבר  מבלי  אבי,  ידי  על  גם  כרגע  ם   14נס 

 15לו שכל אחד היה נוהג בה איך הוא מרגיש. מכבד את  לסיטואציה האישית ש

 16בעיני הסכמות  ה, הסכמות פוליטיות הם  איך שהוא בחר לפעול, ומה שנטע אמר

 17ה  ולא רק זכות אלא גם חוב  ת ביותר שיש, ומוטלת עלינו לא זכות דינו מן הע 

אותם.   לקיים  אותם.  והפוליטית  לקיים  הציבורית  כך  העשייה  על   18נשענות 

 19כים של שיתופי פעולה כל אחד נותן את חלקו בתהליך. עכשיו  שכשבונים תהלי 

 20ת  את הפעילות הציבורי חלק אחד רוב כדי לקיים  כמו במדינה כך בעיר אין ל

 21הבנות    ותו עצמו הוא. צריך לגבשאת הובלת המועצה בעירייה רק באמצע  או

 22, יש בו גם חסרונות, ככה  הקואליציוני. יש בו יתרונות וקואליציה זה המשחק  

 23בחיים והיתרון הוא שאתה צריך לגבש את ההסכמות והחיסרון הוא שאתה    זה

 24ן עצמוני.  באופת רוצה לנהוג סירה  אתה לא עובד לבד כמו שהיי לא עובד לבד.  

 25יב לנהוג על פיהם. גם את כללי הפעולה, אתה חי  וואנס הבנת את זה, קיבלת

 26קיימת  גם ברמה המשפטית ככל שהיא    הפוליטית. גם ברמה המוסרית,ברמה  

 27כך אני חושב שנכון שיקרה, פעם אתה בצד הזה של המתרס וכמה שנים לפני  ו
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 1רוצה שינהגו בך    תמידשני של המתרס. אתה או אחרי אתה יכול להיות בצד ה

 2נהלות ציבורית פוליטית בכל  רים וזה בעיני המפתח להת כפי שאתה נוהג באח 

ועד   סטודנטים  מאגודת  לפעולמקום.  צריך  כך  ישראל.  מה  ממשלת  לגבי   .3 

 4שקרה פה ספציפית, תראו, אני לא יודע לשפוט, אני באמת לא יודע לשפוט את  

 5יודע לשפוט את מה שקורה  לא   ל דני לביא. אני גםמה שקורה או לא קורה אצ

 6ובנייה,    רים לא רק בסוגיות של תכנוןאצל הרבה מאוד אנשים אח   או לא קורה

 7דינה, ועיר מתנהלות על פי  אחרות. לכן חברה וקהילה ומ  בהרבה מאוד סוגיות

זה   וחוקים,  תקנות  זה  כלל  בדרך  מקובלים.  קודים  שהם  כלל  איזה   8בדרך 

 9ם הסכמות ועל בסיסו נוהגים. כי  יצרימכנה המשותף שבו מי מקומות שבהם ה

זה יכולה להיות קטסטרואחר רגע, אבל  ת  יגיד,   10אני חושב שכך  פה, כל אחד 

ה  לפעול,  ל צריך  הקדומה,  האזרחית  החברה  את  רי  לעצמה  לייצר  ידעה   11א 

 12ו שהיו מגיעים  הקודים האלה, אז או שהיו פותרים את העניין עם חרב וחנית, א 

 13זה שהיא תוכנית עבודה שהיא מגובשת  ו איאחרות, אבל פה קבענלהסכמות  

 14המקומיות, או על ידי  ות, או על ידי חוק הרשויות  על ידי ספר החוקים והתקנ

 15פועלים על פיהם. יכול אדם לעצמו, לבוא    דינת ישראל, האחרים, ואנחנו חוקי מ

 16רוצה   כיל על עצמי עוד כי אניולהגיד אני לוקח עוד אקסטרה מייל כי אני מ 

 17עצמי אבל זה יעשה  מאפיפיור, כי אני מרגיש להחמיר עם  דיק  להיות יותר צ

 18עם עצמו   ום  בחיים. או הוא לא החמירצמו. יחמיר עם עצמו, בכל תחהאדם ע

 19הציבור יגיד לו, אדוני, ציפיתי ממך למשהו אחר. אתה    ולא נפל חוקית אבל

 20ת  ך, ציפינו ממך לעשו ו על אף שהחוק היה לצידמניף דגל כזה וכזה, בנקודה הז

 21ולות.  מאה קולות תקבל חמישים קה וככה ובבחירות הבאות במקום לקבל  ככ

יכול שאתה  המקומות  המב  זה  זה  קי  או  להגיד  מעבר  בשניהם  שהם   22חנים 

 23של החוק והתקנות. ובמקרה הזה אני חושב שאנחנו לא יכולים    למבחן החוקי.

 24  ועצת לקחת תפקיד אחר, מ  לא משנה מאיזה פוזיציה, זה לא משנה כרגע מי, זה  

 25ית והעליונה  נהל את מדיניותה האסטרטגעיר היא גוף שמייצג את הציבור, ול 

 26נבקש  ט, הוא לא גוף תולה, וככל שא גוף חוקר, הוא לא גוף שופשל העיר. הוא ל

גם   שלשמה נבחרנו. מה  פוגעים בשליחות  לו את התפקיד הזה אנחנו   27לעצור 
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 1יושבים פה,    נחנוצמו. כי הנה היום א ת בסתירה לפעמים לדבר עשהיא עומד 

 2לא טובים מהישיבה הזאת.   לא משנה מי ומי, מרגישיםואני בטוח שכולנו, זה 

 3מי הוא תומך בור, חושב את זה, לא משנה בשיבה הזו ואני חושב שגם הצי הי

 4 מהצדדים, ישיבה מיותרת.  

 5 באמת?     :ויז עטנ 'פורפ

 6קה זוטות. ובפוליטי   נחנו מתעסקים בזוטיכן. אני חושב שהציבור חושב שא מר גיא קלנר: 

 7, אגב, שגם עליהם  שהם ממלכתיים גדולים פנימית, במקום להתעסק בעניינים  

הר חלוקים  פית אנו  של  בעניינים  פעמים.  מאוד  תעש  בה  ומאבקי  העיר,   8וח 

ואלף ואחד דברים, ותכנון ובנייה,  וה  9מטוסים שאנחנו צריכים להיכנס לזה. 

ספ בית  וכן  לא  חינוך,  ספר,  ותהליכים  בית  פהר,  שקורים   10בעיר    נוספים 

ותוכ  ענקיות,  בנייה  סביב ותוכניות  איכות   של  והמטרו,  ניות  אחד.  ואלף   11ה 

 12ברים  ם זה בישיבה הבאה. יש ד נייה, ומה ודוחות שאנחנו באים עותחבורה, ח

 13מאוד, מאוד גדולים שקורים פה והנתפסות של הדבר שאנחנו מתעסקים בטפל  

 14וח שכל הציבור  מועצה ואני לא בט שאף אחד רץ לחושב    אני לא ולא בעיקר. ו 

 15הזמן שומע את זה אני פעם אחת    עיר ושני סגנים. כל  יודע את זה למעט ראש 

 16לא מקבלים שכר   חברי מועצה מן המניין,  נה, באמירה הזו אני אגיד את זה,ה

 17בגין עבודתם. כל העבודה נעשית בהתנדבות, ונעשית בצורה של מתן לציבור,  

 18יסבוק, זה פרומיל ממה שכולם  אים בשידורים בפישעות. מה שרול גבי  שעות ע

 19רוצים לייצג  ב, עושים עבודה, רוצים להירתם,  יעים. ובסוף יוצא מצפה משק

גם  פסים עסקנים פוליטיקאים את הציבור. בסוף נת  20, דוקרי סכינים. אז מה 

 21יבה  ב שהיש עושים פעולה נכונה וגם מקבלים את כל הפידבק השלילי. אני חוש

 22יה  ם הגיעו אליה בצורה אחת ובצורה שניחושב שחלק מאנשי ו על אף שאניהז

 23שלו, על פי הסרגלים    בחן את הסוגיה הזו ברמה האישית והמקומות שכל אחד

 24תי מציע לחברי, למשוך את ההצעה הזו. אני  ישיבה מיותרת ואני היי  שלו, וכו'.

 25טי  פה הישג פולים אין  ושב שגמעריך שלהצעה הזו אין רוב פה היום ולכן אני ח

 26ה  ריך שאין, לכן האמיר מילא היה בזה הישג פוליטי. אני מע   לצד הדבר הזה.

 27בור ישפוט  חן. הציבור מכיר אותה כרגע. הצי נאמרה, הסוגיה הועמדה על השול
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 1ישפוט. אבל לקחת עכשיו את כל הסיבוב הזה את כולם מכאן   או בית המשפט

 2ע  הצדדים. ואני מצימיותרת לשני  פעולה  ני זה  ..גם בישיבה הזאת וגם בכלל בעי 

 3הדעות שלנו בכל זאת  לעבוד עם כל גווני    כרגע למשוך את ההצעה ולחזור חזרה

 4 ים תודה.  שעוסקת בדברים המרכזיים והחשוב כמועצה אחת,

מחר   קי: מר יעקב קורצ וכן  שאמרת  ממה  אחוז  לתשעים  מתחבר  אני  הערה,   5עכשיו. 

 6תה עשר דקות יש  ה..הולכים אליו הבי בבוקר גברת מהנדסת עם הנציגות של

 7 ך עבירות או אין לך. ואם אנחנו.  ל

 8 בסמכותה יעקב.   זה לא גיא קלנר:  רמ

 9 אם אנחנו הכפשנו. הנה, הוא ייתן מעצמו.   מר יעקב קורצקי: 

 10 זה הארצי עושה את זה.   מר גיא קלנר: 

 11ב  גם חוש . אני ה אם אנחנו הכפשנו. איך אמרת, יש לנו את האקסטר מר יעקב קורצקי: 

 12הטעו אותי  ואם טעינו ושלנו האישית.    ההאקסטר  ם טוב, יש לנו אתשדני בן אד

 13יודע מה החברים שלי, אני מציע  לו, הנה אני אומר את זה פה, אני לא  אין  ו

 14ולי על משהו שהוא אולי חסר אחריות, אני מודיע  ם שלי בגלל חתמנו א לחברי

 15שתי ני מתפטר. כי הכפא י,חזור במה שאמרתאלכל תושבי רמת השרון אני לא  

 16שלי, גם  סוגר את הסיעה   הנה, אני שם את המפתחות ואני גם כןסתם בן אדם.  

 17   י הכפשנו סתם את דני. ...לעשר דקות.הם חתומים הם רוצים הביתה כ

 18 ת איתי הרי.  חלהת ד"ר צחי שריב: 

 19 לך גם יש עבירות אתה מינורי.   מר יעקב קורצקי: 

 20   אז אתה מתפטר?  רגע, אם לי אין ד"ר צחי שריב: 

גם  לךאצ עקב קורצקי: י מר צחי.  דברים אחרים.  אמרתי  אמרה  אני   21לך    הפרקליטות 

 22שלא  עומד על זה שיש לך משהו מינורי אבל  שיש לך איזה משהו מינורי, ואני  

 23 פכים דם לא רוצה להיכנס, אם טעיתי אם הטעו אותי.  תגיד שאנחנו שו

 24 אבל הכפשת אותי.   ד"ר צחי שריב: 

כל ורצקי: מר יעקב ק קודם  ההתנצלו א  אני  את  המפתחות  בקש  את  ושם  בפומבי   25ת, 

 26 ובצדק.   ה אישית מדני. כי הכפשתי אותועיבת ל תה וגם אני חשוףלך הביהו

 27 ודק?  איך אתה חותם לפני שאתה ב  : גב' בת שבע אלקובי
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 1  בואו נמשיך. בבקשה רמי.   מר יעקב קורצקי: 

 2יל  ני הייתי שותף פער, אכל מה שאתה אומגם אני מתחבר ל קודם כל גיא.   : לב-מר רמי בר

או  זרק  כמעט  אבי  הזאת  מהמדרגות,  לקואליציה  ההצעה תי  עם   3כשבאתי 

הזא  הנבחרת  כל  בשנחבור  שום  לי  אין  דני,  עם  מיודד  גם  אני   4עיה  ת. 

 5משיך אף אחד לא ביקש כרגע לפטר את דני או לא למנות אותו.  שהקואליציה ת 

ב... לשבת  יכול  דני  כרגע,  הזה  את  התיק  שיעשו  עד  בעניינו  כרגע    6הבדיקה 

 7א חייבים כרגע סגן.  ן חופשית או ללהשאיר את התפקיד של הסגן ברמת שרוו

 8שאמרת. ואני זה לא מה שרציתי להגיד. זה הערה למה    זה גם אופציה. אבל

 9בכלל    מדבר  'א  20ם עם כל מה שאתה אומר כאן, ומה שצחי שלח היום  מסכי

 10צטט  ואני דווקא רוצה לושל סגן ראש עיר,    על כהונה של בפועל של ראש עיר

 11חרי ציבור עובדים ומנהלים  בהתנהלות נב  תו ית א  לכם עבירות משמעת בסוגיות

 12  ירייה י אתיקה לעובדי עא'. לחוק הרשויות המקומיות. וכותב כלל   9לפי סעיף 

 13אסור לעובד עירייה לנצל את מעמדו, תפקידו, בשירות העירייה לקידום עניין  

 14 זכיר לכל הפורום הזה.  ייה ואני רוצה לה ים גם על חריגות בנאחר או..מדבר

 15  תקריא.   ב: ד"ר צחי שרי 

 16 י. אני אקריא לכם.  אני אקריא לכם את זה. צח : לב-ר רמי ברמ

 17  אמרת עבירות אתיות.   ד"ר צחי שריב: 

 18 גם עבירות בנייה. אני תיכף אקריא לכם.   : לב-מר רמי בר

 19  צחי אתם כל   מר יעקב קורצקי: 

 20אותו    שהעליבו  ם שיושבים פה. כולל ההעלבהל החברילהזכיר לכאני רוצה   : לב-י ברמר רמ

 21ב בשמה שעשרים סנטימטר  על איזה בלונדינית מסכנה שאני לא אנקו ואותי,  

 22ון שלנו. כל הפורום הזה שעתיים וחצי  נמצא פה מעבר לחלשלה של המרזב,  

 23  דיבר על עשרים סנטימטר לאישה שהיא  

 24  סנטימטר לאישה?  ים עשר מר ירון גדות:  

 25אישה מסכנה הזאת  וחייבו את העשרים סנטימטר של מרזב שבלט בביתה   : לב-מר רמי בר

 26  ים אלף ₪ על שיפור אותו מרזב שבלט עשרים להוציא למעלה ממאה חמיש

 27שאף אחד לא רואה אותו. ולכן אני אומר, נאה דורש נאה    סנטימטר במקום
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 1הולך למשרד    אדבר על זה, אני  כףמקיים. ולעניין של מה שצחי אמר ואני תי 

 2אין לי שום דבר עם דני,    ום דבר לדני שהמדינה, ורק על זה מדבר, אין לי    מבקר

 3ר. משרד מבקר  וקר ישב על הכיסא הזה וגם תפקיד ראש העיומצידי שמחר בב

 4חבר מועצה צריך לשמש דוגמא לתושבי הרשות המקומית  "מדינה מדגיש כי ה

 5. לרבות,  " יןהד לות עליו, מכוח  קיום חובות המוטעל  ולכן עליו להקפיד אף יותר  

 6 א'.   9-ה שאמרת, לאחזור למיו  עכש תשלומים, והכל. אני 

 7 ה יכול לחזור שנית בבקשה?  תא : גב' בת שבע אלקובי

 8  תשלומית....  ד"ר צחי שריב: 

 9ביצוע עבירות בנייה על ידי  "עכשיו אני אחזור ברשותך לעבירות של הבנייה.   : לב-מר רמי בר

 10טה בהליכים משמעתיים מהווים  החוק, כמו גם אי נקי י שמופקד על אכיפת  מ

 11צות של היועץ  . המל"יבור. ופגיעה בתדמית העירייה ועובדיהל אמון הצ הפרה ש

 12מי שביצע את העבירה. ומה    משמעתיים נגדהמשפטי, לשקול נקיטת הליכים  

נגד דני, אני הי  לי כאן שום דבר אישי   13  יתי שותף שאני אומר בסך הכול, אין 

הקו  ב אליציוני,  להסכם  יכול  צרדני  ואם  יעקב,  כאן  שהציע  כמו   14פה יך  רגע 

אבצורה   ולהתנצל.  לפרוש  להתנצל,  או  לפרוש  חושב  פומבית  אני  כרגע   15בל 

 16התרבות, לקחת כרגע פסק זמן,    נהדרת בתחום  דני שעושה עבודה  תשמבחינ

 17,  מה שצריך לקחת אוויר לנשימה. אף אחד לא רוצה להדיח אותו, שיסיים את 

 18   להיותהתחום שלו יגביה את   מה שנקרא

 19  ן ק תל חס וחלילה עבירות  שים, תשים תוכנית גם אם יש יותר מזה,  מר יעקב קורצקי: 

 20   ללה תתקדם. נגמור את הסאגה הזאת.  ויא

 21  ? רמי. גם תשלומי ארנונה זה בזה  : גב' בת שבע אלקובי

 22   לול.  יעקב תן לי רגע. גם תשלומי ארנונה כ : לב-מר רמי בר

 23  ארנונה זה גם.  ועצה לא משלם  אם חבר מ    ?כן : אלקובי גב' בת שבע

 24 גם חבר מועצה שלא משלם ארנונה.   : לב-רמי ב מר ר 

 25סוימת, קורונה,  זה לא שייך. אם חבר מועצה נקלע לצרות, תקופה מ  קורצקי: מר יעקב  

 26  ובדים פה, אנשים עובדים פה בלי שכר. קרה אנחנו ע  ?יצא שלא הצליח. אז מה 

 27  משהו.  שבן אדם נפל. קרה 
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 1 .  יעקב. הכול נכון. גם תשלומי ארנונה  : לב-מר רמי בר

 2השרון, בעירייה אחרת, הוא    אם חבר מועצה, לא משנה, לא ברמת ב קורצקי: מר יעק

 3יודע, פתאום לא מצא עבודה, אשתו לא עובדת   לקשיים כספיים, אני לא נקלע

 4ותו?  . אז מה אתה מפטר אפיטרו אותו, וחודש חודשיים שלא היה לא לשלם

 5מע  שמע לא נשתתפטר, לא שילמת ארנונה? איפה זה נשמע  אתה אומר לו ת

 6    ?דבר כזה 

 7 ארנונה.   אני מדגיש גם : לב-מר רמי בר

 8  אני חושב שזה לא.   מר יעקב קורצקי: 

 9 אם הוא חייב אם הוא לא שילם. אם הוא לא פרע את החובות שלו.   : לב-ברמר רמי 

 10  נראה לי הגיוני.   אל מר יעקב קורצקי: 

 11ת שלו, או פרע  את החובו   ע את החובות שלו. אם הוא פרעלא פר  אם הוא : לב-מר רמי בר

 12 .  אותם מאוחר יותר אז גם בסדר

 13  יש כאלה...קרה לא שילם.   מר יעקב קורצקי: 

 14גם אם הוא פרע. אם הוא חייב ולא שילם ויצאו לנגדו באיזה שהוא הליך   : לב-רמר רמי ב 

 15ק כמו שאני אומר  יב ושילם את חובו, בדיוא צודקת. אם הוא חימשפטי, אז הי 

 16  ו נגמר הסיפור. זה הכול. לם את חובלדני, הוא חייב לש

 17יה. נכון מיכה?  יש חוק כזה באמת שחבר מועצה אסור לו להיות חייב לעירי  מר ירון גדות:  

 18 הנה.  

 19 זה נבדק בדוח. בדוחות הביקורת.    מר רוני בלקין: 

 20    מי סליחה. סיימת?טוב. בוא נמשיך ר : מר יעקב קורצקי

 21 כן.   : לב-בר רמימר 

 22 יכאל.  קשה מבב מר יעקב קורצקי: 

 23יסיון פה לייצר איזה  ייחס בצורה כללית. לנ אני רוצה קודם כל להת : מר מיכאל דורון

 24יה בין מי שמציעים את ההצעה לבין המתנגדים, כאילו שכל מי  א דיכוטומ ישה

ממ מונעים  פולי שמציעים  וכל  ניעים  שמתנגטיים,  ממניעים  מי  מונעים   25דים 

שאנחנו  ערכ וכאילו  הסכמים  קיום  של  כפי    עותרים יים  אז  הרוטציה.   26נגד 

כפי שאני ה  27ודענו את הסכם הרוטציה צריך לקיים, הוא לא  שאתם תשמעו, 
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להתקיייכ לטענתנוול  מי    , ם  עם  להתקיים  יכול  לא  הוא  והבנתנו   1לשיטתנו 

דו של  במקומה  להיות  אמור  דוברת מסישכרגע  היא  את תימת  ברת.   2פקידה 

 3כאן, אני עצרתי לרגע  להגיד  הולך    זה. אבל כשחשבתי מה בעצם אני תצהיר את  

 4ראש  י שאני מתמנה לסגן נפלהייתי עושה אם חודש  ושאלתי את עצמי, מה אני  

 5היו יריביי מעלים מעל לביתי רחפנים ומעלים טענות כבדות כבדות משקל  העיר  

לי    יודע מהי. הרי אני  על חריגות בנייה בבית ו יש  גם  בבית, בחצר,  יודע   6אני 

 7ים הפרדה בין מי שעשה את העבירות בפועל,  לא עושבנייה  שחוקי התכנון וה

חר  לבין  כי  בנייה,  חריגות  עם  שלו  הבית  את  שקנה  מתמשמי  אינן  יגות   8כות 

 9מתיישנות. אני חושב שעל כך שתושבים שצופים במתרחש גם הם אל עושים  

הז האבחנה  היי את  אני  שואלאת,  עצמ  תי  הייאת  אני  האם  לקבל  י   10תי מוכן 

בעי  בכיר  ותפקיד  שרייה  כעבריין  לקבל  עלי  מצביעים  כשהם  מהתושבים   11כר 

 12בה שלי  הזה. התשו לכאורה. איך הייתי חי עם המסר הציבורי הערכי  בנייה  

 13היא חד משמעית אני שמח שאני לא עומד בפני המבחן הזה. אני לא הייתי נכנס  

 14וותר על המעמד המפוקפק  יבות, הייתי מ משני ס   כנס לזהלא הייתי נ  לזה. אני

 15וגם משום  ייה לכאורה ולא הייתי עומד בביקורת הציבורית  יין בנ של עברהזה,  

 16אות ו שר, כי עיני כולם נוטובת העי שאני חושב זאת טובת הציבור לתושבים  

 17ולהקפיד    אלינו וסגן ראש עיר צריך לשמש דוגמא ולהיות צדיק יותר מאפיפיור,

 18  פעולה   שיתופיי לביא, יש לי והיו לי איתו  ת צר לי על דנה. אישי ה כחמורקל

 19רחתי פעמיים בביתו, בפגישות  פוריים בוועדות, ובעבודת המועצה. אני גם התא

 20ום התרבות והאומנות. הוא איש נעים הליכות.  יונות בתחעבודה, לקידום רע

 21י,  כשל ערכב שהוא כשל  אני מחבב אותו אישית, הוא תרבותי אבל אני חוש 

 22הבית שלו  נה את  דני ק  ה על דגלה טוהר מידות. גם אםקא בסיעה שחרטודוו

 23לו חריגות בנייה, קשה לי להאמין שהוא  עם חריגות בנייה קשה לי להאמין ויש  

 24ה הוא קונה במשך עשרות שנים הוא ידע שהוא חי בתוך  ולא ידע מלא בדק  

 25מה הוא  וא ידע  מועצה השהוא נכנס ל בית שחורג מהיתרים. לפני שנתיים וחצי  

ל ל מביא  באשר  זה  הקואליציוני,  שאוהסכם  ש מי  הסכם מרים   26נחתם 

 27נו בהצעה שלנו, שהנתונים האלה לא היו  קואליציוני, אבל אני טוען אנחנו טע
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 1המועצה. ואני שואל האם לא היה עליו לשתף את הצדדים    לכל חברי  ידועים. 

 2לקומה    יא עמו הוא מב ה הבעייתית שיבמשא ומתן הקואליציוני, באשר לנדונ 

 3אן את חברי המועצה מה  שואל כ ר אני  ל בניין העירייה. במאמר מוסגהשנייה ש

ההסכ אילו  עמדתכם  הייתם  הייתה  אילו  הקואליציוניים  ההסכמים  לגבי   4ם, 

 5ת העובדות האלה שלדני לביא יש חריגות בנייה, היו לו  שנתיים  דעים אז איו

 6ום  עם צילהוא העלה פוסט    לפני יותר משנה,ר   וחצי לפעול והוא לא עשה דב

 7וא על הכוונת הוא לא עשה דבר כדי  ידע שהשל רחפן וזעק רודפים אותי. הוא  

להכ או  בלתקן  פתחו  שלו  והסיעה  הוא  בביתו.  החריגות  את   8מתקפה  שיר 

הטובות  צדק שהמידות  המידות,  לטוהר  המדד  שהיא  שחושבת  הסיעה   9נית, 

 10בטאבו, כאילו וכל דבר    ם מעל ששהעיר רשומה  ומינהל התקין בכלל זה הם. ו

 11דה שלה היא תוצאה של איזה  ולאג'נ בעיר    שמפריע לשליטה של הסיעה הזאת

 12, ועכשיו  ', לינץ'צעקו רחפן, רחפן, לאחרונה צועקים לינץ פשע זדוני. קודם הם

 13מנסים להיאחז בשאלה המשפטית היבשה האם סגן ראש עיר יכול לכהן עם  

ל  זו  בנייה.  מי ור  עב   א השאלה. בטח לא חריגות   14דות.  מי שמדברים על טוהר 

 15ערכי. ובמקרה כזה היסוד הנפשי גם  הפן ה  עתי את במקרה זה צריך לבחון לד

ההתנהלות לה  של  שצריכה  היא  לסגנות,  המועמד  פנ   ק ילדשל   16סים  בעיני 

 17ם ולעורר ספקות באשר לערכיו וכשירותו לתפקיד כזה רם של סגן ראש  אדומי

 18 עיר.  

 19 בבקשה דוברת.   צקי: מר יעקב קור 

 20הצהריים    בשעות  וצה להגיד אתם שלחתם היוםכל אני ר טוב. קודם   גב' דברת וייזר:

 21גן עם עבירות בנייה. אז קודם כל אני  חוות דעת משפטית שתומכת במינוי של ס

עד  קצת מופת כי  ובעצם  עת  חמס,  וזעקתם  כתבתם  כולכם  היה  השיח   22היום 

 23מדובר. אז אני  ם לא מבינים על מה  אמרתם שהכל פייק ניוז ושזה שקר ואת

כןין את האסטרטגיה, תמוה אז אנלא מצליחה להב  על העניין  מדברי  חנו   24ם 

 25ה ולא נברא? אבל בכל מקרה אנחנו לא  המשפטי? או שאנחנו אומרים שלא הי

 26לל. של האם זה מותר, האם זה אסור, האם זה מותר,  לב הזה בכנמצאים בש

 27נחנו גם נספק בימים  את זה לרגע בצד, וא האם זה אסור, אנחנו צריכים לשים  
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שתסתורהקרובים   אחרת  משפטית  דעת  הט  חוות  האת  ותפרט  ענות   1אלה, 

סגן    2עיר לא יכול לכהן עם חריגות בנייה.  בצורה מאוד, מאוד מעמיקה למה 

אנחנו נמ  אבל  המועצה  עכשיו  בפני  עמדה  שלא  זה  המקדמי.  בשלב   3צאים 

ה על  הצביעה  כשהיא  בזמנו  האלה  המשפטעובדות  הרוטציה.   4המנהלי    סכם 

 5האם    התבצע.זה לא  יד את כל האמת ברגעים האלה ואומר שחובה עליך להג 

או שהוא אולי פשוט לא ש רלוונטי לעניין.  דני הסתיר את זה   6אלו אותו. לא 

 7י המועצה כשהם באו להצביע על הסכם הרוטציה  נאמר לחברעובדתית זה לא 

שלכם   הדעת  אגב,  תמ לעתמ וחוות  דרך   8ינים את  ומזמאנחנו מבקשים    מכך. 

להגי שלכם  הדין  לעורך  אחרת,  מליאה  לישיבת  לפה,  א ע  הטענשטוח   9ות,  ת 

זה שאלות.  ונשאל  נבחן  ואנחנו  לנו,  אנחנו    להסביר  אגב.  דרך  מקובל   10מאוד 

 11כתבנו חוות דעת מקצועית אחרת בעניין אחר, ואין    שאנחנו גםלהגיד  יכולים  

 12את השאלות    ותוו אע לפה כדי שתשאללנו שום בעיה ואין לו שום בעיה להגי

 13כבוד. אני משרתת  רה לא לא שר  את העמדה שלו. אני לא מחפשת והוא יסביר

 14עשרים לשישי מפנה את התפקיד שלי כסגנית  ציבור כבר הרבה שנים, ואני ב

הפופו  בשכר. בהסכם  כל  פה  פניו מדובר  על  כאילו  האמירות,  וכל  הזה   15ליזם 

ב אני  כי  ניוז.  פייק  זה  חוזרוטציה  לשישי  לכהן    ,זהעל  רת  עשרים   16מפסיקה 

 17שלטון החוק, וחשוב לי    מור על נקודה. לי חשוב לשת ראש עיר בשכר.  כסגני

 18בור  ם בעיריית רמת השרון, יהיו ללא רבב. שליחי צישאנשים שנמצאים ועובדי

 19שהם יהיו ישרים בדרך שלהם וישמרו על החוק. הנה אני פה מתחייבת  צריך  

 20פל  כאשת ציבור, לפני שאט  כהןך לבב, אני לא אמשי בפניכם שאם ימצא בי ר

ואתקן את    21ן. אנחנו לא יכולים להוביל את  יך לתקמה שצר בכך, אודה בכך, 

גב  כשעל  אני  הציבור  ביותר.  הקטנה  ולו  לכאורה  שרצים  קופת   22מאמינה  ינו 

 23בחרי ציבור חייבים לשמש דוגמא אישית וציבורית. הנה דני אני פונה אליך  שנ

 24. תקרא  פה קצרה. תשהה את עצמךתקוקח  הערמונים מהאש. בוא תוציא את 

 25רוש תיקון, אני בטוחה שכל החברים  מה שד   תקן את לזה הפסקה ווט אבר, ת

 26ם. יעשו,  מחלקה ההנדסית וכולהג המקצועי, מחלקה משפטית,  פה כולל הדר

כל מה שאפשר כדי לתקן את הליקויים שדורשים   ונעשה את   27נעמוד לצידך, 
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 1שהוא  ב שמונה סגן ראש עיר בשכר  וש הציבור לא יח  .דול תיקון. אתה תצא ג

 2אתה חושב שירגיש אותו אחד במורשה  . איך  וטנציהלכאורה עבריין בנייה בפ 

 3  זמן הגיעו חוק ממך וסגר מרפסת לפני עשרים שנה? ממש לא מגר ממש לא ר

ודרשו ממנו להרוס את המרפסת. איך אתה חושב    4מחלקת האכיפה לבנייה, 

 5ילו לא  פה בדיוק כמו שרמי אמר, אפ   האימא חד הורית שגרשאותה אדריכלית  

כא שגרה  זה  את  וחרגתיאמנו  בעשרן  תרגיש  ה  המרזב  בגודל  סנטימטר   6ים 

ש עד  פה  לתקן א שישבנו  צריכה  היא  והתכתשנו אם  בלילה  עשרה  לא  תים   7ו 

הליקויים  צריכ את  לתקן  צריכה  שהיא  הכרענו  דבר,  של  שבסופו  לתקן   8ה 

 9ל בסדר? שהרשות נתונה? זה  כה האלה ירגישו דני שהאמורים. איך התושבים  

זה ה  10ן חופשית רוצה להעביר?  מת שרו מסר שרהמסר שאתה רוצה להעביר? 

 11אתכם מעצמכם. אתם רוצים שהקמפיין הבחירות  ההצעה שלנו היא מצילה  

הקדנהבא של  לכאורה  ,  בנייה  עברייני  כביכול  בהיותכם  הבאה תתמקד   12ציה 

 13את הזרקור על העשייה    ומ את הזרקור שהם ישי שהפליירים יהיו כאלה שיציבו  

,  האחרו   ועל מה שעשיתם בשנתיים וחצי  שלכם  14ברגע שאור אדום עומד  נות 

 15ם ובמנעמי השלטון במקום בשלטון החוק. אנחנו  בפניכם, בחרתם באור האדו

 16וחלק אומרים פה לפרוטוקול. אנחנו נקיים את הסכם הרוטציה    קיימים חדמ

 17בעיה צריך לשבת בתום    א ש שאם יש איזה שהיהסכם הרוטציה אומר במפור

 18ל את המינוי הזה.  ויכול י  לקב ר שראו נפש חפצה ולחשוב על מישהו אח לב וב 

 19פה הרבה אחרים שיכולים    שאחר ראוי. אני חושבת שילהיות שיש פה מישהו  

 20 ת המינוי הזה.  לקבל א 

 21 זה רמת שרון חופשית. למה צריך מישהו אחר בחדר?   : בל רב  ימר מר 

 22 חדר.  הוא ב רת וייזר: דב גב'

 23 ת?  דובר   סיימת מר יעקב קורצקי: 

 24 כן.   גב' דברת וייזר: 

 25תם  נו עליה עדיין, כיוון שאגם איזה נקודה שלא דיבר  תודה רבה. אני קורצקי: ב  יעקמר 

ואני מצדיק  טוענים כל הזמן על הסכם קוא  26ליציוני ואמר באמת ראש העיר 

 27ובהרגשה    אופן בתחושות שליל  בכאותו. צריכים הסכמים חייבים לכבד, אני  
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 1תכם שנייה  לי אילטנגו צריך שניים אומרים, לא היה    ם האלה,במשך השנתיי

 2אין סעיף אחד בהסכם הקואליציוני    אחת של טנגו, הייתי כל הזמן במגננה.

 3ם אותו, אז אני מרגיש ממש נוח עם נושא ההסכם  לא הפרת  שמבחינתי אתם

 4  הקואליציוני. בבקשה רביד.  

יכולת למנ  ב שכל הישיבהדני. אני חוש  פלד:  מר רביד ברגע  הזאת   5ההצעה    התלע  קרשוע 

 6  יין, ברגע שהיית בא ואומר, חבר'ה אני אבדוק את ן המנלסדר, לישיבה לא מ

 7עם תשובות. יום למחרת   היית בא  עצמי, אולי יש לי, אולי אין לי, אני לא יודע,

 8ורה,  או אין. ואם יש, ק  פיקוח, והפנייה ואומר לך ישהמכבר היה לך תשובה פה  

 9ר  יפה אפש לוקחים פסק זמן, בודקים מא  רה שום דבר, הולכים מסדרים,לא ק 

 10ה אבל מסדרים. עצם ר, אם צריך הקלה, אם צריך להרוס, זה לא משנה מלסד

 11   עכשיו.  פה, ועד זה שעובדה שכינסת את כולנו 

 12   הוא לא כינס. מר יעקב קורצקי: 

 13    יבהאתם כינסתם יש גב' ענבל דדון:  

 14   נכון. הוא יכול למנוע את זה. מר רביד פלד: 

 15    ותו. הוא לא.תי א רגע, תיקנתי אותו. תיקנ רצקי: קב קומר יע 

 16כשהיה בא ואומר חבר'ה, הפיקוח היה  לא להיות פה היום  נכון. אבל יכולנו  מר רביד פלד: 

 17  לי, הנה הדוח, אין לי כלום. או שיש לי. חבר'ה תנו לי זמן לסדר. חכו. ואף אצ

 18, כמו שיעקב אמר,  יציוני, ויותר מזה צים להפר הסכם קואלפעם לא אמרו לו רו

שנת  שהפר במשך  פה  יים  מי  אין  זה רק אתם.  קואליציוניים  הסכמים   19וחצי 

 20 לא זוכר.  ם, אני הו שאמרתם, לא הצבעתם נגד התקציב או שלא השתתפתמש

 21 לא השתתפו.   גב' דברת וייזר: 

 22  לא. הם נמנעו.   מר יעקב קורצקי: 

 23 הסכם קואליציוני.  ו שלא השתתפו משהו כזה. שזה הפר ו. אנמנע  מר רביד פלד: 

 24  ה בהתאם לעמדת הסיעה.  הי הז ד"ר צחי שריב: 

 25 שלנו.  לא סיעה  סיעה שלך, מר רביד פלד: 

 26  נכון.   ד"ר צחי שריב: 

 27 כם קואליציוני זה לכולם צריך להיות.  סה מר רביד פלד: 
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 1 עד תקציב.  ב אתה חייב להצביע  הסכם קואליציוני, גב' דברת וייזר:

 2 אולי חתמת על הסכם. אני מכיר.  לא בהסכם ש ד"ר צחי שריב: 

 3 תקרא את ההסכם שלך עם סיעת בית.    ת וייזר:ר דב גב'

 4 ע.  מותר להימנע. אסור להצביע נגד, מותר להימנ דדון:   ענבלגב' 

 5  בסדר עוד משהו רביד?   מר יעקב קורצקי: 

 6 שים.  מה חודחתמת לפני כ רביד אתה כבר מר ירון גדות:  

 7   י.  'צאון אני בבקשה ב יה לך זמן. יר ירון. תיכף יה מר יעקב קורצקי: 

 8ם בכלל לסיטואציה הזאת. כפי שג טוב. קודם כל אני מצרה שהגענו : גב' בת שבע אלקובי

דברים הרבה  יש  ציין  ברשת    גיא  רואים  ואתם  הזאת  בעיר  חשובים   9יותר 

 10ם פה בזוטות.  מתעסקיאנחנו  שוט כועסים שאנשים, תושבים כועסים עלינו, פ

 11העיר ובכלל הפיתוח   וזה שיפור פני העיר. וזה חזות פני  במקום הדבר האמיתי

רווחה מבחינת  חינוך,  מבחינת  באמת  שלה  כעת  אנחנו  הכול.  מבחינת   ,12 

 13 מתעסקים עם זוטות.  

 14  אבל כל הצעה לסדר שהבאתם עד היום הייתה בנושא דת ושום דבר  : אל דורוןמיכמר 

 15   מהדברים שלכם  

 16 הצעה לסדר היא לא.   : ' בת שבע אלקוביבג

 17 אמרת.  ששום דבר מהדברים  : מר מיכאל דורון

 18   מה זה קשור לנושא הדת.   ד"ר צחי שריב: 

 19 מה זה קשור.   : בת שבע אלקובי' גב

 20 יך להתמקד בחזות העיר.  תם שצר כי אמר  גב' דברת וייזר: 

 21יים וחצי פעם  נושאים  אחרים, שנת היא אמרה שצריך להתעסק ב  : מר מיכאל דורון

 22 אחרי פעם  

 23  מיכאל.   י: מר יעקב קורצק

לי. אני מתחילה מהתחלה. טוב. אני עודמי : גב' בת שבע אלקובי  24פעם    כאל אתה מפריע 

שאנ זה  על  אני מצרה  לי,  הפריעו  כי  הערב    חנואומר מהתחלה  התכנסנו   25פה 

כדאי   האמיתיים,  בדברים  להתעסק  במקום  הזה  בדבר   26להסתכל  להתעסק 

 27יתנו. ומה שאנחנו  באמת התושבים רוצים מא תיות ולראות מה  ברשתות החבר
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 1אני  ודם כל בתושבים, ובעיר שלנו ובקידום של העיר שלנו ום כעת פוגע קרואי

 2כעת זה תרגיל פוליטי  פה מצרה על זה ועכשיו אני אמשיך. מה שאנחנו רואים 

 3  בשיעור ראשון. אין   מלוכלך ביותר שנלמד בבית הספר לפוליטיקאים מתחילים

 4פה סיפור על  על עבירות בנייה. יש    על משפט, אין פה סיפורפה סיפור בכלל  

 5ור של אנשים שכבר  פוליטיקאים שלא מוכנים לקיים את הרוטציה. יש פה סיפ

 6ם ידעו שעוד שנתיים וחצי הם לא ה הברגע שהם ידעו שהם חתמו על הרוטצי

 7ים ואפילו  אנשים שחיפשו שנתי  ייפרדו יפה מהכיסא שלהם, יש פה סיפור של

הר יותר   של  מההסכם  לצאת  אישיתאיך  ואני  הזה.  חוטציה  גם  הייתי   8לק  , 

 9 פר פה. על ניסיונות.  מהדברים ובגלל זה אני יודעת טוב מאוד ואני לא אס 

 10 ראש עיר.   נות אותך לסגניתאנחנו מוכנים למ : מר מיכאל דורון

 11  הנה. בואי נמנה אותך.   גב' דברת וייזר: 

 12 ן האלה לא כולם קופצים עליהם. י השלטו ...מנעמ י שריב: צח ד"ר

 13 למה. למה.   גב' דברת וייזר: 

 14   יש פה אנשים,   חי שריב: ד"ר צ

 15 מעוניינת. במנעמי שלטון.   ני לאאבל א  : גב' בת שבע אלקובי

 16 ות בחיים. לא כולם  בים לעשיותר טו ד"ר צחי שריב: 

 17 ם למנות אותך.  בואו נעשה עכשיו ישיבה רוצי גב' דברת וייזר: 

 18 ם אלף ₪.  מה רע בזה. מה רע בארבעי : אל דורוןמיכמר 

 19  יש פה קונצנזוס. הנה, אנחנו כולנו ממנים.  מה רע.   גב' דברת וייזר: 

 20  אבל בתשי אני באמת שואל אותך.   : לב-ברמר רמי 

כל אחד   : וביגב' בת שבע אלק של  הבית  ..על  כך  שלי? אחר  הבית  על  להתלונן  כך   21ואחר 

 22   מאיתנו?

 23 אבל אין לך מה אין לך מה לדאוג.   גב' דברת וייזר: 

 24 ת בתשי בפעם האחרת. היום זה  תגישו הצעה לסדר למנות א שריב: צחי  ד"ר 

 25  ה אנשים תגישו הצעה.  וששל : גב' בת שבע אלקובי

 26   אמת אני מעריך אותך.  פריע לך, אבל באני לא רוצה לה : לב-מר רמי בר

 27    תה עושה כעת.אבל זה מה שא  : גב' בת שבע אלקובי
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פוליטית : לב-בר רמימר  בזירה  כולנו  פאנחנו  בלי  להגיד  יכולה  לא  את   1פני  ל  ה.וליטיק. 

 2 עשו הכול בשביל    שנתיים וחצי לפני הפוליטיקה הזאת חלק מהאנשים

 3  .  פה תרגיל פוליטי  אז אני אומרת שיש : גב' בת שבע אלקובי

 4   ממנו להיות בשלטון.   : לב-מר רמי בר

 5  י  ן שאני ראיתוהדבר הראשו  : לקוביגב' בת שבע א

 6   ליטיקה?  בפו ת לאלא בפוליטיקה? עכשיו א  ת עכשיונו מה א : לב-מר רמי בר

כשא  : גב' בת שבע אלקובי הראשון  השםהדבר  את  ראיתי  שאתה    ני  ..עובדה  אני   7שלך 

 8  י אליו.  היחיד שאני פנית 

 9   היית מופתעת.   : לב-מר רמי בר

 10כאב לי  מעריכה אותך בתור בן אדם, ו  אני מאוד אב לי. כילמה? כי כ : גב' בת שבע אלקובי

 11ה  היחידי שפניתי אליו. לך  . אתהזה  אות את השם שלך שלוקח חלק בדברלר

 12סתם פוליטיקאי, אתה יותר מזה. מה שנעשה כעת זה  אני מאמינה שאתה לא  

 13 וליטי מלוכלך גרידא. אין סמכות בכלל למועצה הזאת לדון בכלל  תרגיל פ 

 14   עושה.   זה מה שאתפטרו... :?

 15  סמכות. בכלל   או קי. תודה. אין : גב' בת שבע אלקובי

 16  דבר יותר.  לא מ אני  : לב-מר רמי בר

 17 אחרי זה לא?   אפשר לעשות עוד סבב מר ירון גדות:  

 18  לעשות?  כמה סיבובים אתה רוצה  עידן למדן:  עו"ד 

 19   עד שהחומות יפלו.   מר ירון גדות:  

 20חריגות בנייה  זאת לדון האם יש או אין בכלל למועצה המכות  אין ס  : גב' בת שבע אלקובי

 21יש אנשי מקצוע. והם מחליטים  שביל זה  שלנו. ב  מכיוון שזה לא חלק מהתפקיד

חרצו אנשים  של   ופה  סמך  על  נאמר  והכל  בכלל  בלי  אדם,  בן  של  גורל   22דין, 

 23כתב. עורך דין מתושב אנונימי. אז כמו שרביד אתה פנית לעורכת דין ..אתה  מ

 24אג בשם  מוד  תושבתו תושב.  מה מדובר. אני פניתי לאובאמת רצית לדעת על  

 25 הפריע לו. איפה הוא מהו.   מה כל כךתי לדעת רונן שושן. רצי 

 26   כולה חריגות בנייה. מה הפריע לו?   גב' דברת וייזר: 

 27 אז זהו. למה הוא התלונן.   : יגב' בת שבע אלקוב
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 1   ור מה זה.  אה. כולה בקטנה. יחידת די גב' דברת וייזר: 

ה : אלקובי ת שבעגב' ב  את  ששמעתי  ראשונה  זהפעם  מילא  אמרתי.  שלו.   2שהו  מי  שם 

 3ם יודעים מה. אין  ם. ופוסטים שאולי... או קי. פה עלום שם ואתנו מכירישאנח

 4חבר'ה זה פייק כמו התרגיל המסריח  כזה תושב. אין כזה תושב ברמת השרון, 

 5  הפוליטי שלכם.  

 6 ו.  נית אלי אמרת שפ מר רביד פלד: 

 7  רגע, פנית אליו. וזה פייק.   : ת וייזרגב' דבר 

 8   ושב.  אני לא תהוא אמר לך  מר רביד פלד: 

 9  שרון.  הוא לא בכלל תושב רמת ה : גב' בת שבע אלקובי

 10   פנית לעורכת הדין?   מר רביד פלד: 

 11 מזל לפחות שלא ...אלי כהן. אלי כהן יש....  : אלקובי גב' בת שבע

 12 ושבים?  וחה  את הרשימה של הת יש לך ממחלקת רו ע,רג גב' דברת וייזר: 

 13   ושבים?  יש לך את רשימת הת  : דורון מר מיכאל

 14 מה פתאום.   : גב' בת שבע אלקובי

 15   כי אם יש לך זה אסור. זה מידע חסוי.   אל גב' דברת וייזר: 

 16 תגידי את מנסה להאשים אותי עכשיו במשהו.   : לקוביגב' בת שבע א

 17   אומרת.    ני רקלא. א  גב' דברת וייזר: 

 18 במשהו.   את מנסה להאשים אותי : בת שבע אלקובי' גב

 19   חנו רוצים  ודעת. אנאיך את י גב' דברת וייזר: 

 20 י במשהו?  האשים אותאת מנסה ל : גב' בת שבע אלקובי

 21   לה.  אני שואלת אותך שא גב' דברת וייזר: 

 22 את מנסה להאשים אותי כעת במשהו.   : גב' בת שבע אלקובי

 23   .  לה, כן או לאאני שואלת שא ייזר: גב' דברת ו

 24 אני מעדיפה.   : גב' בת שבע אלקובי

 25   ימה?  ך רש יש ל זר: גב' דברת ויי

 26 מהשטות הזאת.  אני מעדיפה להתעלם   : גב' בת שבע אלקובי

 27   ?  יש לך את רשימת התושבים  גב' דברת וייזר: 



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                

 25.5.21מיום  המנייןשלא מן מישיבת  מליאה   19מס'  פרטיכל

 

 31 

 1 מיכה אם אתה.   : גב' בת שבע אלקובי

 2   התושבים.   יש לך את רשימת גב' דברת וייזר: 

 3 רשימה מהרווחה?    מיכה. האם מותר לי לקבל : אלקובי ת שבעגב' ב 

 4   מותר לקבל או אפשר לקבל גם רשימת תושבים?   וייזר:  גב' דברת

 5 אסור בבקשה.   : לקובישבע א גב' בת

 6ת תושבים. אז לא היה לך שום אפשרות כי אני גם  לקבל רשימ   אז זה אסור גב' דברת וייזר: 

 7 יש לנו רשימה כזאת של תושבים.    נן שושן, מעניין אםלא מכירה גם רו 

  8 

 9שן הוא אמר לי גברתי אני לא יודע מה  לרונן שוהתקשרתי  ולכן אני   : שבע אלקובי בת גב'

 10 ה ממני.  את רוצ

 11   בתשי. מה נו.   מר יעקב קורצקי: 

 12 מעורכת דין  אתם פה מסתמכים על מסמך   : אלקוביגב' בת שבע 

 13   ת זה.  וא נגיד אסבבה אז ב גב' דברת וייזר: 

 14ה אתכם  ובוא נראת השרון  שבכלל לא קיים ברמעלומת שם. בן אדם   : גב' בת שבע אלקובי

אני לא איתרתי אותו עם כל הד מ אני  אתרים אותו כי   15ברים מסביב. ופשוט 

 16ענו אליה, חבר'ה יש פה עיר לקדם, יש לנו  מצרה על סיטואציה הזו שאנחנו הג

 17  פה אנשים תושבים שזועמים על מה שקורה פה עכשיו. ואין  

 18   למה לא חזרת לעורכת דין.   מר רביד פלד: 

י : ביגב' בת שבע אלקו אדם  וחי  בן  נולד  גדל  שלנו  העיר  את  לשרת  כדי  מדני  ראוי   19ותר 

 20  במורשה. הגיע הזמן להצעיד את השכונה הזאת קדימה. 

 21   את העיר, למה את השכונה.   מר רביד פלד: 

 22 גם את מורשה.   : גב' בת שבע אלקובי

 23זה  מוני יודע מה אתה עובר.  מה אישית להגיד לך שמי כקודם כל רציתי בני ד"ר צחי שריב: 

זה מעיק מאוד ברמה האישית, ברמה המשפחתית. עברתי תהליך    24לא נעים. 

ב גם  שעברה  שנה  ש2019כזה  מסמכים  פעמיים,  להיות  ,  התחילו  הכרתי   25לא 

 26מופצים מתיקי הפיקוח. מסמכים שלא ראיתי מעולם. פוסטרים ברחבי העיר  

 27ית. האזנות, ורחפנים מעל הב   יין, גם עלי היו מעקבים,עם התמונה שלי, כעבר 
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 1אותו דבר. זה אני יכול להזכיר יעקב את המופע שלך בוועדת המשנה לתכנון  

 2 ובנייה.  

 3לשם. אני מזכיר לך. אתה גרמת את המופע הזה. אתה  אתה גררת   מר יעקב קורצקי: 

אני   אותך.  צילמתי  תגובה......  עשיתי  הכול  סך  אני  אותי.   4הגבתי  צילמת 

 5 לסיטואציה.  

 6 וצילמתי אותך ואתה אמרת את  אני הקשבתי לך  חי שריב: ד"ר צ

 7 אני מה אני עשיתי, אני   מר יעקב קורצקי: 

 8 אמרת את הדברים האלה   ד"ר צחי שריב: 

 9אני עומד עכשיו. צחי אתה רוצה לגעת בזה עוד פעם. יש לך עבירה  עקב קורצקי: מר י

אני אומ  היום  גם  לתקן אותה.  א מינורית  טעיתי תתבע  אני  ואם  מה  ר.   10ותי. 

 11 הבעיה.  

 12 אני הייתי שמח אם היית אומר לי את מה שאמרת לדני. אם האשמתי אותך.   שריב:   ד"ר צחי

 13 י אומר אני אסתכל לך בעיניים.  לך אמרתי. לדני אנ מר יעקב קורצקי: 

 14  רגע אם האשמתי אותך לשווא אני יעקב קורצקי מתפטר. תגיד את זה מה  ד"ר צחי שריב: 

 15 שאמרת לו.  

 16עליך בעיניים. אתה יש לך עבירה מינורית,    אני אומר לך להסתכל  צקי: מר יעקב קור 

 17הורדת את הקיר. גם התביעה וגם מהנדסת העיר ושתבוא שתגיד שלא. שהיא  

 18 א אמרה לראש העיר שיש לך עבירות בנייה.  ל

 19 הורדתי את הקיר. כן.   ד"ר צחי שריב: 

 20ת העיר. לא אמרה  זה אני מתפטר. אם  מהנדסהיא לא אמרה את   מר יעקב קורצקי: 

 21 עבירות בנייה אני מתפטר.  שיש לך 

 22 אבל מי קובע.   ד"ר צחי שריב: 

 23 מהנדסת העיר.   מר יעקב קורצקי: 

 24 יטות?  לא הפרקל  ד"ר צחי שריב: 

 25 לא מהנדסת.   גב' דברת וייזר: 

 26מהנדסת העיר של רמת השרון אמרה לראש העיר בפירוש שיש לך   מר יעקב קורצקי: 

 27ה אתה רוצה להמשיך  ה את זה אני מתפטר. יאללעבירות בנייה. אם לא אמר
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 1 עם זה. צחי יש לך עבירת בנייה תשלים עם זה. 

 2 הוא שיקר ...הוא אמר לנו.   גב' דברת וייזר: 

 3 לא.   ר צחי שריב: ד"

 4אותה ותמשיך קדימה. אני הכול בסדר. למה אתה    תתקןסך הכול   מר יעקב קורצקי: 

 5 תכל עלי רגע דני.  אובססיבי. וגם לך דני תסככה. למה אתה כזה 

 6עכשיו כשאני יורד מתפקיד יושב ראש ועכשיו מפריע לי כמו שאתה עושה  חי שריב: ד"ר צ

 7 בכל ישיבה.  

 8 ונה אלי אני באופן לא ... אתה פ מר יעקב קורצקי: 

 9 אני הזכרתי לך את זה שאתה   ד"ר צחי שריב: 

 10 הנה. דבר. שותק.   מר יעקב קורצקי: 

 11יל והאשמת אותי בכל מיני  משך חצי שעה לא נתת להתחאתה באת לישיבה ב  שריב:   ד"ר צחי

 12 האשמות ויכול להיות שמישהו אמר משהו.  

 13 מהנדסת העיר.   מר יעקב קורצקי: 

 14 יכול להיות שמהנדסת העיר אמרה משהו. אבל בסופו של דבר.   ד"ר צחי שריב: 

 15 אבל זה ....  מר יעקב קורצקי: 

 16א הכול זה  יכולים שיהיה להם דעה, ל דבר יש תהליך. כי אנשים  בסופו של   ד"ר צחי שריב: 

 17 שחור ולבן.  

 18 ברור.   מר יעקב קורצקי: 

 19נת ישראל במקרים  לא תמיד כל המידע מונח בפניהם. והתהליך שקבע מדי ד"ר צחי שריב: 

 20כאלה, אם יש תלונה, נבחר ציבור אין סמכות לטפל בזה ברשות המקומית לא  

 21א מחלקת הפיקוח ולא  לבית של דני, או שלי, ל  מחלקת הפיקוח יכולה לבוא

 22ע העירוני יכול להחליט מה עושים עם זה, זה מועבר לפרקליטות. כגוף  התוב

 23כך נעשה גם במקרה שלי. לפי  אובייקטיבי. וכך נעשה להבנתי במקרה של דני, 

 24 מה שקראתי לא יודע איך יודעים את זה. בכיכר העיר מישהו מפה הודיע להם.  

 25 ר איתו.  חבר שלך צביקה תדב רצקי: מר יעקב קו

 26 כן.   ד"ר צחי שריב: 

 27 תבקש ..איתו.   מר יעקב קורצקי: 
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 1 חבר שלך לא שלו.   גב' דברת וייזר: 

 2שמור על דיסקרטיות דיבר איתו כמו במקרה  מישהו מגורמים שאמורים ל ד"ר צחי שריב: 

 3שלי שהפיקוח קראתי אותם בפייסבוק. מסמכים שלא הכרתי. והפרקליטות  

 4 טוח תבדוק.  אני ב

 5  ת צריכה לבדוק. רגע, יש  אתה צודק שהפרקליטו יזר: גב' דברת וי

 6 צחי אתה יושב ראש משנה.   מר רביד פלד: 

 7 אתה יושב ראש משנה.  גב' דברת וייזר: 

 8אתה יודע שהפסיקה אומרת שמי שיש לו עבירות בנייה לא יכול להיות יושב   ת וייזר: גב' דבר 

ל פסיקה  זה  פסיקה.  יש  משנה.  אראש  יש  אם  עליון.  משפט  מה  בית  אין.   9ו 

 10 הסיפור.  

 11  רביד מה שקרה במקרה שלי לפחות.   צחי שריב: ד"ר 

 12 עברנו את שלך. לא של דני.   מר רביד פלד: 

 13 שלך.   עברנו את גב' דברת וייזר: 

 14אפילו אני לא ידעתי מה היה קניתי בית. הסתכלתי באתר של עיריית רמת   ד"ר צחי שריב: 

 15הכול היה שם. לא סרקו    על כל המסמכים שהיו, ולאהשרון מינהל ההנדסה.  

 16  ת הכול. אני לא יודע.  א

יודע   מר רביד פלד:  שאני  כמו  להסתכל  יודע  אתה  ראש  יושב  כבר    בתור  הזאת   17בוועדה 

 18 חצי.  שנתיים ו

 19  אז אני מסביר לך.   ד"ר צחי שריב: 

 20 לא. על של אני מדבר.   מר רביד פלד: 

 21 ם.  אבל אולי לא הכול ש ד"ר צחי שריב: 

 22 להיות שזה לא נכון. ...העובדות.   רגע אתה אומר שמה שיכול מה. גב' דברת וייזר: 

 23 אני אומר שיש תהליך.  ד"ר צחי שריב: 

 24 ר  אתה מבין בזה טיפה יות גב' דברת וייזר: 

 25 ברור שלא. כי אתה לא רוצה להגיד. יש או אין.   גב' דברת וייזר: 

 26 אני רוצה להגיד את דברי.   ד"ר צחי שריב: 

 27 תוך חצי שעה.    חנו כולנו צריכים להתפטראם אין, אנ דברת וייזר:  גב'
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 1 להגיד כמו גבר כמו שאנחנו.   מר יעקב קורצקי: 

 2 יש או אין. אתה מתפטר?   גב' דברת וייזר: 

 3 כמו שאנחנו ..מתפטרים. אם יש לו עבירות אתה מתפטר?   קורצקי: מר יעקב  

 4 אני לא יודע.   ד"ר צחי שריב: 

 5 אם יש לו   אה. גב' דברת וייזר: 

 6 ליטו בפרקליטות לשיטתך אתה תתפטר?  אם יש לו עבירות ויח קי: מר יעקב קורצ

 7 אתה תתפטר? אנחנו מתפטרים כולנו. כל השישה.   גב' דברת וייזר: 

 8 אתה מתפטר?   קי: מר יעקב קורצ

 9 אני רוצה לשאת את דברי,   ד"ר צחי שריב: 

 10 אה. אחד לפה אחד לפה. ברור.   גב' דברת וייזר: 

 11 למה שאני אתפטר?   שריב:   ד"ר צחי

 12 מוכנים להתפטר. אם ...שקר.  אנחנו  גב' דברת וייזר: 

 13 אנחנו הכפשנו את דני, עשינו טעות   מר יעקב קורצקי: 

 14 טרים כולנו.  הנה אנחנו מתפ  גב' דברת וייזר: 

 15 כולם הולכים הביתה. נשלם את המחיר אתה מוכן?   מר יעקב קורצקי: 

 16 תשובה  לא. אתה לא תקבל  גב' דברת וייזר: 

 17 הליך כמו בכל דבר.  הת ד"ר צחי שריב: 

 18   זה שאלה שבא לו לשאול. זה שאלה שבא לו לשאול.   דברת וייזר: גב' 

 19  זה לא השאלה.   פרופ' נטע זיו:  

 20 ע, אם היה לך עבירת בנייה אז היית הולכת ומסדרת אותה מזמן.  נט מר רביד פלד: 

 21  זאת לא השאלה.   פרופ' נטע זיו:  

 22ע, הלו, אם שנה לפני  ת אותה. ואם הייתי אומר לך נטאת נטע והיית מסדר   כי מר רביד פלד: 

 23כן הייתי אומר לך נטע, זה שמועות. נטע, לא היית לוקחת חברה חיצונית עזבי  

 24ירייה. חברה חיצונית בוא תראו מה יש לי. סתם אומרים  את הפיקוח של הע

 25את זה נטע.    עלי שמועות? בוא תבדקו מה יש לי. תאמיני לי שאת היית עושה

 26 כי אני מכיר אותך.  ת אפילו לא היית ישנה בלילה.  דקה אח 

המדינה   ד"ר צחי שריב:  מטעם  מוסמכים  מקצוע  גורמי  אנשים  שבאים  שנקבע  הליך   27יש 
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מחל פוליטי.  הפרקליטות,  להם אינטרס  שיש  אנשים  לא  אכיפה ארצית,   1קת 

 2נראה  ברמה המקומית ועושים את הבדיקה וגם אם הם מחליטים שעל פניו  

 3ולי יש משהו שהם לא יודעים,  . אז הם מדברים עם בן האדם. א שאולי יש משהו

הם   ובסוף  יודע.  לא  מסמך.  איזה  עוד  יש  אולי  שם.  מופיע  הכול  לא   4אולי 

 5ואת כל התהליך הזה אתם רוצים למחוק. אתם רוצים כאן  מקבלים החלטה.  

 6 ועכשיו לעשות.  

 7 ממש לא.    גב' דברת וייזר: 

 8   שות לדני משפט שדה.לע ד"ר צחי שריב: 

 9 לא. לא.   מר יעקב קורצקי: 

 10 ממש לא.    ב' דברת וייזר: ג

 11 וזה לא הוגן. דני לא הואשם בשום דבר.   ד"ר צחי שריב: 

 12 את זה.  ר אף אחד לא אמ  מר יעקב קורצקי: 

 13 דני לא נחקר על שום דבר.   ד"ר צחי שריב: 

 14 אתה צודק.   מר יעקב קורצקי: 

 15   שיהיה סגן ראש עיר.אז אין שום מניעה  ד"ר צחי שריב: 

 16 יש מניעה.   גב' דברת וייזר: 

 17אתה צודק. מחר בבוקר הוא יכול רק לשלוח את מהנדס לא צריך   מר יעקב קורצקי: 

 18   ל.פרקליטות. מורידים מוחקים את הכו

 19 אתה החלטת שלא צריך פרקליטות. כי אתה לא רוצה לתת לו צאנס.   ד"ר צחי שריב: 

תב  מר יעקב קורצקי:  מחר  לא.  לנולמה?  תגיד  מהנדסת  טעיתם    וא  חברים,   20תשמעו 

בסד  טעינו.  הכול  נגיד  משותפת,  בהודעה  נצא  הראש  את  מורידים  אנחנו   21ר. 

 22 מחילה דני ובאמת לא נעים לי.  

 23 נשמור לאחר כך.  .. את .  ד"ר צחי שריב: 

 24 ונלך הביתה. לא נשלם את המחיר.   מר יעקב קורצקי: 

 25 יהיו לך הרבה.   ד"ר צחי שריב: 

 26 י הפך את העולם?  עשינו טעות, נשלם את המחיר. מ צחי נשלם מחיר.   י: מר יעקב קורצק

 27 אני רק יגיד.    מר דני לביא: 
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 1  מה הפכנו?   מר יעקב קורצקי: 

 2 נכון? גם את? לא הבנתי.  א גם את אומרת שזה ל מר רביד פלד: 

 3 זה לא קשור.   פרופ' נטע זיו:  

כן מר יעקב קורצקי:  מה  וחצי,  שנתיים  מה  קשור?  כן  מה  שניי  אז  ..של   4ה.  קשור? 

 5  שנתיים וחצי.  

 6 מנסה להצדיק את לא קשור. אתה מבין. נטע לא זה.   מר רביד פלד: 

 7א קלנר, יושבים פה  גי אנחנו יושבים פה. הנה יושב פה חבר המועצה  מר יעקב קורצקי: 

 8 ועדת משנה לתכנון ובנייה.  

 9 מי אמר שאין משפטית בעיה?   גב' דברת וייזר: 

 10   משפטית. חושבת אני פרופ' נטע זיו:  

 11 בלו חוות דעת אחרת,  את לא יודעת אחרת.  מי אמר. חכי תק גב' דברת וייזר: 

 12    בסדר.  פרופ' נטע זיו:  

 13 ר שני  דב אז מחר תקבלי חוות דעת ו  גב' דברת וייזר: 

שני   עידן למדן:  עו"ד  בין  מבדילה  היא  וציבורית  בעיה  אין  כנראה   14משפטית 

 15 המישורים.  

א  קודם גב' דברת וייזר:   16פטנית את  ת תקבלי מחר חוות דעת אחרת. וכמו משכל משפטית 

 17 יודעת שיש  

 18 יעקב. אמרת את זה כבר, אמרת שמחר תהיה חוות דעת אחרת. אמרת.   ד"ר צחי שריב: 

 19 חוות הדעת היחידה שתקבע את זה ....  מדן: ל עידן עו"ד 

 20 ..ציבורי מה זה קשור.   גב' דברת וייזר: 

 21 צחי.  סיים. בבקשה עידן תן לו ל מר יעקב קורצקי: 

ושלישי   ד"ר צחי שריב:  העיר הזאת פה אצלי    2013לנובמבר  העשרים   22הייתה פה במועצת 

 23גדו כתב  נ בחדר הזה הצבעה על העברתו של רוכרברגר מכהונתו. לאחר שהוגש

בעמוד   קלון.  על עבירות חמורות שיש עימן   24לפרוטוקול של אותה    99אישום 

 25. אתה  111ליחה בעמוד  אתה אמרת, ס  ישיבה יעקב אני רוצה להזכיר לך מה 

 26תה שואל את חמך, הלכת להתייעץ עם חמך שהוא יוצא עכשיו  דיברת על זה שא 

 27תה אספת א  לפנסיה. איש באמת שאלתי אותו אתה אומר חמי, אתה ראית,
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 1את כל הנתונים ממה שהתרשמתי ואני יודע שזה לא כל כך מעניין אתכם, כמו  

 2קטיבית מה שאני עשיתי לפני  מר לכם אוביי שאנחנו זה פינג פונג אבל אני או

 3פניתי אליו, ואמרתי לו מה אתה אומר, חמי, מה אני צריך לעשות על הבחירות  

זה איש שמגיל    4ת. מנחה אותי, בן אדם  בי אני אצלו ב   17רוכברגר הוא אמר 

 5מאוד ישר, מה אני צריך לעשות, אמר לי יעקב, כל מה שאתה רואה זה נתון  

 6. בן  י בוחר בבן אדם הזה. ככה הוא אמר ליעו. לטעמי אנ למשפטנים. שהם יכרי

 7אדם שמי שמכיר אותו יודע את האמת של החיים שלו. לא בן אדם דתי, רחוק  

הלכת הזה.  הקו  עם  הלכתי  אני  לך  י  מהדת,  איציק  לו  אמרתי  העיר   8לראש 

 9 לבחירות, עכשיו יש משפטנים שיעשו את העבודה. זה אתה אמרת.  

 10 את זה. גם היום    יום אני אומרגם ה מר יעקב קורצקי: 

 11 י שהוגש נגדו כתב אישום.  אחר ד"ר צחי שריב: 

 12גם היום אני אומר שדני לביא מחר בבוקר המהנדסת תגיד לי, יעקב   מר יעקב קורצקי: 

 13גם היום אני אומר שיהיה סגן ראש העיר ואני מכבד אותו, ואני ישלם    ת,טעי

 14ני אגיד באמת  יקו. אמרת שא את המחיר. צחי. אתה יודע בעצמך שיש...נו תפס

 15אז אני  ך אותו, מספיק זה מביך את כולנו וזה לא נעים.  לדני אני לא רוצה להבי

אני סת רוצה. הנה  וזהו. תעצור. אני לא  רוצה    ם,רוצה שכבר יעבור   16אני לא 

 17 להגיד לדני דברים לא נעימים. לגמרי לא רוצה.  

 18 ך אתם יודעים?  ות בנייה? איאיך אתם כולכם יודעים שיש לדני עביר ד"ר צחי שריב: 

 19 יסבוק.  כל הפי מר רביד פלד: 

 20 כל הפייסבוק.   ד"ר צחי שריב: 

 21 לא. זה לא. צחי. צחי.   מר יעקב קורצקי: 

 22  לא בדק את זה?   ואאיך אתה יודע שה ד"ר צחי שריב: 

 23   דין וחשבון.  לספר פה. אני אומר לך אני  מר רביד פלד: 

 24זה. לא רציתי לעשות את זה  י לעשות את  אתה יודע מה. לא רצית מר יעקב קורצקי: 

 25 ה. לא רציתי לעשות את זה.  בבקשה סליח

 26 אני לא הפעלתי את הרחפנים. אני לא חתכתי את החוט אני לא יודע.   ד"ר צחי שריב: 

 27 אתה יודע.   ביד פלד: ר  מר
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 1  אני לא יודע.   ד"ר צחי שריב: 

 2 אתה יודע.   מר רביד פלד: 

 3יה  במקרה שלי אני לא ידעתי. את היתר הבניאומר לך. ש אני לא יודע. ואני   ד"ר צחי שריב: 

 4מצאו החבר'ה האלה. אני לא היה לי אותו. קניתי את הבית אחר    1984משנת  

 5 כך.  

 6 לא ידעתם. לא הבנתי.  ם רגע, על ...את גב' דברת וייזר: 

 7 אני לא עשיתי   ד"ר צחי שריב: 

 8 לא מדברים עליך.   גב' דברת וייזר: 

 9 את זה.    ...לא בודקלא יודע.   ד"ר צחי שריב: 

אבל גב' דברת וייזר:  אתם,  שאתם    אז  זה  על  דיברתם  ולא  וחצי  שנה  לפני  אמרתם   10אצלו 

 11 יודעים שיש לו חריגות בנייה וצריך לסדר את זה?  

 12 לא.   ב: רי ד"ר צחי ש

 13 לרביד לא אמרתם את זה?   גב' דברת וייזר: 

 14   על דני.  רביד ביקש לדבר איתי. רביד ביקש לדבר איתי לא  ד"ר צחי שריב: 

 15 אני יודעת.   : גב' בת שבע אלקובי

 16 בואו נתקדם. בבקשה צחי.   עקב קורצקי: מר י

 17 כשנפגשנו על הספסל. באתם לדבר איתי.   ד"ר צחי שריב: 

 18 על הספסל.  ן כ גב' דברת וייזר: 

 19  רצית לספר לי בסוד.   ד"ר צחי שריב: 

 20 נכון.   מר רביד פלד: 

 21    איתך לבד.  אני אמרתי אני רוצה להיפגש ד"ר צחי שריב: 

 22 דיברנו   מר רביד פלד: 

 23תספר לי בסוד על זה שעלי יש חוקרים פרטיים. זה מה שסיפרת לי. ועלי יש   : ד"ר צחי שריב

 24 להזהיר אותי וצדקת.   י.מעקבים וציטוטים. זה מה שבאת לספר ל 

 25 לאיים.   פרופ' נטע זיו:  

 26 באמת היה.   ד"ר צחי שריב: 

 27   בעברית צחה.. קוראים לזה בא לאיים  גב' ענבל דדון:  
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 1  רתי לך. מה אמרתי לך באותה נשימה?  ובאותה נשימה מה אמ מר רביד פלד: 

 2 שיש גם לדני לביא לסדר את זה .   מר רביד פלד: 

 3  אמרת.   ד"ר צחי שריב: 

 4 אה.   ביד פלד: ר  מר

 5 אה.   גב' דברת וייזר: 

 6 שמועה.    גב' ענבל דדון:  

 7  מה זה יש שמועה. מי שמתחיל   גב' דברת וייזר: 

 8 אמרתי לו. ...חצי לא יודע.   רביד פלד:  רמ

 9  איך אתה יודע.   שריב:   ד"ר צחי

 10 שמועות שרצות בכל הפייסבוק. אתה יודע מתי....לפני שנתיים.   מר רביד פלד: 

 11   כשחתמנו על הסכם רוטציה,   : יבד"ר צחי שר

 12  שמענו שעל יעקב יש שמועה.   : גב' בת שבע אלקובי

 13  בדקתי איתו.   מר רביד פלד: 

 14     בדקתי איתו. את הדירה זה לא דירה שלו. ביד פלד: ר מר 

 15  של אשתו.   : גב' בת שבע אלקובי

 16   זה לא של אשתו. של חמו  מר רביד פלד: 

 17 .  תו לא. גם של אש  : גב' בת שבע אלקובי

 18  של חמי. בסדר.   מר יעקב קורצקי: 

 19   של הסבתא של הסבתא ...ממש לא. ממש לא.   מר רביד פלד: 

 20  ן. של אשתו מותר שיהיה חריגת בנייה. לא? כנראה שכ : גב' בת שבע אלקובי

 21 דיברת על הדירה של יעקב, יש   מר רביד פלד: 

 22   ניהלת את זה בסדר. תמשיך לנהל.   עידן למדן:  עו"ד 

 23 אז מה. אבל הוא גר שם.   : ע אלקובישבגב' בת 

 24  רגע.   מר יעקב קורצקי: 

 25יציה מאוד נהנים מהזה. אני גם לוקח  זרגע, חברים שנייה, שנייה. פה באופו  מר ירון גדות:  

 26 שיכו.  פופ קורן ותמ

 27 אם יש עבירות בבית שאני גר אני מזמין מחר את המהנדסת.   מר יעקב קורצקי: 
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ה עידן למדן:  עו"ד  עכשיו  את  חז עד  לעשות  כדי  אצלך  טרי  לא  קורן  הפופ  את   1קת 

 2 הקטע.  

 3שאני שכרתי אותו    לבתשי בגלל שהיא כל כך במאבק. אני גר בבית  מר יעקב קורצקי: 

ב  מחר  משנה.  לא  החוזה  נגמר  עבירות  חודש  יש  אם  המהנדסת  ...את   4בוקר 

   5 

 6 לא יודע.    תהאבל זה בית שכור. אתה לא יודע שהיא ...אתה גר שם. א : גב' בת שבע אלקובי

 7 זה לא הנושא.   ד"ר צחי שריב: 

 8עבירה.    תשאלי. רגע, אני מתפטר מהעירייה אם אני יודע שיש שם מר יעקב קורצקי: 

 9בירה שעשיתי איזה שהיא עבירה  תתפטרי. אני מתפטר. אם אני יודע שיש שם ע

 10אני הולך הביתה גם. את גם מוכנה לענות על זה תראו איזה שקרנים אתם. לא  

 11עמוד בשום מילה שלכם. בכלום. אתם ...להתפטר ממני ואני אומר  ל מסוגלים

 12ו מתפורר ..שכרתי  ללכם, אם תתפסו קמצוץ. מה זה השטויות האלה? בית כו

 13 אותו יאללה צחי.  

 14 אני סיימתי.   : ד"ר צחי שריב

 15 בבקשה ענבל.   מר יעקב קורצקי: 

 16בחרו ברמת השרון  ו  אז ככה. לי יש משהו קצר. רוב תושבי העיר שלנ   גב' ענבל דדון:  

 17 חופשית למועצה. בקדנציה הנוכחית. אנחנו כעת.  

 18 לא רוב.   מר יעקב קורצקי: 

חופשי  דאח  גב' ענבל דדון:   שרון  רמת  בחרו  שבחרו.  תושבים.  חמישה   19ת.  מתוך 

 20עכשיו, המהלך פה כן נועד לטרפד ולמזער את כל ההישגים של הסיעה, שבה  

 21ציה וזה לא זמן לסיכומים אבל  דנאני חברה במועצה אנחנו באמת באמצע הק

את   לפנות  שהיא מתכוונת  מצהירה  דוברת  סכינים,  לתקיעת  זמן  זה   22כנראה 

 23 נכון    להכיסא שלה, אב

 24 ת זה בכתוב. כתבתי את זה.  מה זה מצהירה. את רוצה א גב' דברת וייזר: 

 25 נכון הכול בסדר. שמעתי זה דקלרטיבי נכון?    גב' ענבל דדון:  

 26 ..משפחה.  .  כמו גב' דברת וייזר: 

 27אבל כמו שאנחנו יודעים בנאמנות זה התחיל ממפלגת הליכוד, עבר    גב' ענבל דדון:  
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 1 לבן,   ליש עתיד, עבר לכחול

 2 מה הקשר.   גב' דברת וייזר: 

 3 עבר לתקווה חדשה וכעת במי את תולה את תקוותייך,     גב' ענבל דדון:

 4 עדיין עם תקווה חדשה.   גב' דברת וייזר: 

 5 מתקווה חדשה.    גב' ענבל דדון:  

 6 רק תקווה חדשה.   גב' דברת וייזר: 

 7 לחסדי תקווה.    גב' ענבל דדון:  

 8 .  ר רק גדעון סע גב' דברת וייזר: 

 9  זה היה פתטי ברמות.   גב' דברת וייזר: 

 10 רגע, עופר היה לפני. עופר אתה לא רוצה לדבר.   ן גדות:  מר ירו

 11  לא ציפינו שזה יהיה חד פה.   גב' דברת וייזר: 

 12   למדן אתה רוצה אחרון.   גדות:  ן  מר ירו

 13 דוברת אני חושבת שמה שאמרת עכשיו זה ..לא  יפה.   : גב' בת שבע אלקובי

 14   מה שהיא אמרה זה עוד יותר.   וייזר:  דברת גב'

 15 לא תסלחי לי זה מאוד לא יפה.   : ע אלקוביגב' בת שב

 16אני ארד עליה  תהאת לא מסוגלת להיות אובייקטיבית. מה שעכשיו היא עש גב' דברת וייזר: 

 17אישית, אני לא יעשה את זה יש לי ואני לא יעשה את זה. אני אשאר עניינית.  

   18 

 19 לא. אבל צריכים לשמור   : וביגב' בת שבע אלק

 20 אבל   גב' דברת וייזר: 

 21 ..אני מה שאת אמרת    ענבל דדון:   גב'

 22 שלה.   מהאת צודקת. ולכן אני לא ירד לרמה שלה ואני לא ארד עליה בר  גב' דברת וייזר: 

 23 ולמה לא אמרת לה שהיא   מר רביד פלד: 

 24 זה.   דרך אגב, רק בגלל שהיא אישה אני לא יעשה את גב' דברת וייזר: 

 25  ענבל עוד משהו.   מר יעקב קורצקי: 

 26טוב. אני אתחיל במה שהתחלתי בהתחלה. לגבי הנושא של הלינץ ושל מהלך     ר ירון גדות:מ

היה   הכי  לי  לינץ.  לא  שהוא  הזה  לינץ    קלהפוליטי  לי  עשו  עלי  ולהגיד   27לבוא 
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 1ובקטע אישי, ובקטע של אגו, אני מחפש נקמה ואני מצביע נגד. זה הדבר הכי  

 2ני מזיז את  , אבל לא בשביל זה נבחרנו למרות שזה מאוד קשה, אקל לעשות

שמה   חושב  אני  באמת  שאני  למרות  שלי  מהשיקולים  החוצה  הזה   3השיקול 

 4אנסתי ולא רחצתי אף אחד, הוציאו עוד   לאשעשו לי ולי אין חריגות בנייה גם 

 5זה לא  לא. הוציאו אותי לא מסגן ראש עיר אלא מכל ועדה אפשרית ומכל זה ו

 6בתי, בשמיני לחמישי,  ה גם נגד האג'נדה. עכשיו אני רוצה לעבור למה שכתוז

את   לעצור  הייתה  והכותרת  המועצה,  ישיבת  הקודמת  הישיבה  אחרי   7מיד 

המושחתות  ואת  בכך  ב  המפיונריות  די  שה...ינצח  כדי  השרון  רמת   8עיריית 

 9 . כן.  שהטובים ישבו בשקט. מי שלא הפנים איך בתהליך איתי רגע משקפיים

 10שיו בי זה לא פגע. ענבל, את פגעת  דרך אגב עד שתמצא את המשקפיים עכ ב' דברת וייזר: ג

ליאיר   לגנץ  מהליכוד  שעברו  זה,  את  סובב  ישראל,  מדינת  מאזרחי   11ברבבות 

 12 ות עכשיו את פגעת בהם. שזה יאמר לפרוטוקול. אתה יכול להמשיך.  בבלפיד. ר

 13 נסת.  ן, לא בכ אנחנו בעיריית רמת השרו מר רוני בלקין: 

 14 ני דיברתי.  היא דיברת על הכנסת, לא א   גב' דברת וייזר: 

 15 נתמקד בעיריית רמת השרון. יש לנו מספיק צרות גם ככה.   ובוא  מר רוני בלקין: 

 16 להגיד את זה גם לפני עשר דקות. כשהיא דיברה על זה.   תיתחלה  גב' דברת וייזר: 

 17 דיברתי על נאמנות.   גב' ענבל דדון:  

 18אזרחים לא נאמנים  מנות, נאמנות, אותם אזרחים. מיליון נקודה שתיים נא  ייזר:גב' דברת ו

 19 לבוחר שלהם כי עברו מהליכוד לגנץ, ..מיליון.  

 20  בבקשה ירון.   מר יעקב קורצקי: 

המושחתות   :  ותמר ירון גד וגדלה  חודרת  ועקבי,  איטי  בתהליך  איך  הפנים  שלא   21מי 

 22ע תזכורת. זה היה אז.  קיבל השבו  והמאפיונריות אל תוך עיריית רמת השרון,

 23גן ראש העיר של דני לביא מרמת השרון חופשית,  חודש לפני כניסתו לתפקיד ס

 24שות  ק  יה הופץ לחברי מועצת העיר וברשתות מכתב מעורך דין על חריגות בני

לכך  האחראים  הם  שריב  צחי  ובראשם  חופשית  השרון  רמת  חברי   25בביתו. 

עצום במועצה לכוח  זכו  שהם  ל  שלמרות  ערכי דמוקרטי  וליכולת  גוש   26הוביל 

בגוש  בפעילות  עסקו  לאף  ונקי,  מתחת  ואיפשרו  אישיים  וריבים  אגו  ענייני   ,27 
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ל העיר.  מועצת  בתוך  ולהתפתח  לגדול  ומושחתים  פליליים   1י  גב לגורמים 

 2החריגות יש פה גוש שבעצם העלה את ההצעה הזאת, או קבוצה שהעלתה את  

 3העיר לפני יותר משנה הצעה  תי במועצת ההצעה הזאת לגבי חריגות, אני העלי

 4גות בנייה של צחי שכולכם פה עכשיו תקפתם אותו,  לסדר, על בהקשר של חרי

 5. הוא  יהני שהוא לא חבר מועצה רגיל אלא יושב ראש ועדת המשנה לתכנון וב

 6חבר בוועדת המשנה לתכנון ובנייה, מה שדני לא. ומשום מה אני לא יודע למה  

 7עה שלי, ובעצם בשנתיים האחרונות, זה  בר נגד ההצהמועצה הצביעה נגד הד

כלו קורה  יודע  לא  לא  קואליציוניים,  משיקולים  נעלם.  זה  הזה.  בהקשר   8ם 

 9וב לו. אבל נתן  חש ד  מאיזה שיקולים. אז מי שבא ואומר שהדבר הזה הוא מאו 

 10יד בעצם והפיל את ההצעה שלי אז, זה אומר דרשני. אני לא עשיתי חישוב מי  

 11   דווקא בסדר אבל אחרים פה הצביעו נגד ההצעה שלי.   ה. את הייתהצביע נגד וז

 12  שאני לא אחד בפה ואחד בלב.   גב' דברת וייזר: 

 13קול שלי אז הוא לא  שיה  לא. במקרה שלך זה לא היה אחד בפה אחד בלב. מר ירון גדות:  

 14יהיה חריגות הבנייה של דני, או של צחי או של אחרים פה או מה שכתוב פה  

למועצה, זה השיקול של  יקול היחיד ש בהצעה. ש   15מנחה אותי מאז שנכנסתי 

 16'נדה שלנו. אני מסתכל מה ייצא לי ולאג'נדה ולאנשים שהצביעו בשבילנו  האג

 17ייב להגיד שבשנתיים האחרונות  ח  נימהכניסה של דני לתפקיד סגן ראש עיר, א

 18אני מאוכזב מהעבודה שרמת החופשית עושה, בהקשר הזה אני לא יודע אם  

 19איך    להשתנות או לא. אבל זה השיקול היחיד שמנחה אותי.בר הזה הולך  הד

 20האג'נדה שלנו מתחזקת מקיום הסכם רוטציה ובגלל זה אני עדיין חלוק בדעה  

א  החלטה.  עדיין  קיבלתי  ולא  לקבל  ר   נישלי  ואז  כולם.  את  פה  לשמוע   21וצה 

 22 החלטה.  

 23 בבקשה עידן.   מר יעקב קורצקי: 

אפתח עידן למדן:  עו"ד  מ  אני  כמה  מאוד  ואומר  שהרבה  לי  נדמה  קצרים,   24שפטים 

פה נאמרו  אני  דברים  הזאת.  לסיטואציה  שהגענו  כך  על  מצר  אני  ובהחלט   .25 

 26יעתי, מפלגתי,  ס   י,מאוד מאמין בדוגמא אישית ובניקיון כפיים ככה פעלתי אנ 

ולא   מקומם  בהחלט  היה  לינץ  במונח  שהשימוש  חושב  גם  אני  שנים.   27הרבה 
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סביב   רבים  חבמקום.  הזה  במהלך  השולחן  בשנתיים  גם  חלקם  בעבר,   1וו 

 2. כולל אני וגיא לאחרונה, סוג של מטחי אש פוליטיים כאלה  הקדנציה הנוכחית 

 3נה והולמת. לבוא  כו נ  ואחרים, זה צריך להתמודד עם הדבר הזה בצורה ראויה

 4ולקרוא לכך לינץ בטח אחרי  עשרת הימים האחרונים אני חושב שהדבר הזה  

 5שמאמין ואמרתי את זה בעבר על ראש עיר שהיה    אני גם מאלה  היה לא נכון.

 6עבר, ועל שרים ועל ראשי ממשלה, שלא כל דבר אחת הבעיות שקרתה לנו  פה ב

 7כל הפך להיות פוליטי, לא  שהה במדינה ובציבוריות הישראלית זה אכן העובד

 8נו  פוליטי סליחה, פלילי או לא פלילי, קלון או לא קלון, ובאיזה שהוא שלב שכח 

 9ך לקרות.  ה שנקרא איט איז נוט דאן. את מה שנקרא זה לא צריבדרך את מ

מהפוליטיקה   יוצא  אני  הכנסת,  עזיבת  ביום  אמר  לברכה  זכרונו  שריד   10יוסי 

 11כתם וללא רבב. כך בהחלט יצופה מכל    לאל  באותה חולצה לבנה בה נכנסתי, 

 12בהתחשב  נציג ונציגת ציבור לנהוג. לאחר שאמרתי את כל הדברים האלה וגם  

 13שאנחנו נמצאים  ידועה אני אומר  עמדתי בנושא עבירות כאלה ואחרות  בכך ש

שהוא   איזה  יש  בהחלט  שבו  במצב  פה  מצויים  אנחנו  אחר.  במצב  פה   14היום 

 15קודם, משחק מקדים, אבל אנחנו נמצאים  ה  אתמשחק פוליטי אחרי מה שהיה  

ואני אסב נכון.  ולא  פוליטי מלוכלך  או בתרגיל  פוליטי   16יר, אחד,  פה במשחק 

 17זה קודם, נדמה לי  נו צריכים לזכור את מה שאמר שמיר, וגיא דיבר על  אנח

על  אותו  שתמסגר  או  טיירה  מההסכם  שתעשה  לשריב  שאמר  שמיר   18שהיה 

ה הדרך  זו  לא  כתמונה.  ונכון  לי פוהקיר,  ללכת  שנכון  מאמין  אני  שבה   19טית 

בקד  הייתי  גם  אני  וחשוב.  נכון  פוליטי  הסכם  כרגע  פה  יש   20נציות  לנהוג. 

 21, שכיהן פה. זמן  הוגש כתב אישום כנגד ראש עירייה   20.5.13ת. ביום  הקודמו 

 22קצר לאחר מכן ניתן איזה שהוא פסק דין בעניינו זה היה לחיאני או מנצרת,  

 23ראש העירייה בשל כתב האישום. ניסיתי לקיים דיון  ת  א   אני לא זוכר שהדיח

 24זה לדיון,  תן לעלות את במועצה, אגב היועץ המשפטי נתן אז חוות דעת שלא ני

 25ן היא מוצדקת, נאלצתי יחד עם  ושהעובדה שראש העירייה סירב לקיים דיו 

 26, עם  2013אחרים לפנות לבגצ, בסופו של יום בגצ הכריע ממש סמוך לבחירות ב

 27ם על הדחה. היו כמה מהאנשים בחרו למרות ועל אף כתב האישום  שואיכתב ה
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ביש מכן  לאחר  עירייה.  עם אותו ראש  הראשונה  לרוץ  המועצה  יבה   1בישיבת 

 2  19התנגדו לחלוטין להשהייה לפי סעיף  הראשונה וצחי ציטט קודם, היו מי ש

 3א' שנחקק בעקבות אותם בגצים, וחלקם גם קשורים להצעה כאן. לכן השאלה  

 4יש מה שנקרא לטול קורה. אני כן מצפה להתנהגות ישרת דרך, אני כן  ת  זאה

 5ה ככל שתהיה, אולי לא  חלטה שלא תהי מצפה ואני גם בטוח שדני ידע לכל ה

לא   בכלל  כרגע אנחנו  אין,  תהיה,  למה  אין,  מה  יש,  מה  יודעים  לא  או   6שם, 

 7יצה  הב . מדובר בביצה שלא נולדה ואנחנו דנים בגמרא דינה של ביצה בערב חג

 8עוד לא קיימת. כולה סיפורי פייסבוק, סיפורי רשת, טענות פוליטיות שבעבר  

 9לא רק שלא הועלו. בחרו לרוץ עם אדם    יותר חמורים,לא הועלו במקרים הרבה  

 10אז אי אפשר לנהוג איפה ואיפה ומכאן ברור התרגיל הפוליטי  ם. של כתב אישו

 11זה לגיטימי, זה בסדר    ב,אג ומכאן ברור המניעים הלא נכונים. תרגיל פוליטי  

 12לנסות לעשות תרגיל פוליטי, זה בסדר לנסות לעשות כל דבר וזה בסדר להציף  

 13השעה,    יבורית, אבל כרגע זה לא המקום זה לא הזמן, זו לאשהיא בעיה צ   איזה

 14אין פה שום דבר ומכיוון שכך אני כן מצטרף אולי לקריאה של גיא נדמה לי  

 15להעמיד את הדבר הזה בשום עניין. עדיף    לאע  שגם רוני אמר משהו, עדיף כרג

כבדו הסכם,  יש  לכהן,  להתחיל  לדני  לתת  עדיף  ההצעה.  את   16את    למשוך 

 17משך לכשיהיה  ך נכון לעשות, כך צריך לעשות, כך ראוי לעשות ובהההסכם. כ 

 18 משהו נחליט. תודה  

 19ודם  ק   יהקודם כל עידן דברים מלומדים אמרת, מאחר ואני זוכר שגם בקדנצ : לב-מר רמי בר

 20 כל גם גיא היה חבר לסיעה של איציק הוכרברגר בזמנו.  

 21  מה הבעיה עם זה. להיפך.   מר גיא קלנר: 

 22 ל אני אמרתי שעשרים א'.  לא. אין בעיה אני רק אומר, לא אני אומר. קודם כ : לב-מר רמי בר

 23  זה דווקא עושה שכל.   מר גיא קלנר: 

 24   ל.ועזה לא על העתיד. זה על מכהן בפ : לב-מר רמי בר

 25  אני לא עומד בקונטרס לזה.   מר גיא קלנר: 

 26בהסכם קואליציוני  היית סגן ראש עיר ש  וגם אם אני לא טועה גם אתה עידן : לב-מר רמי בר

 27י ולא יודע בגלל מה. לא זוכר בגלל מה. לא  הפרו איתך את ההסכם הקואליציונ 
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 1 זוכר בגלל מה אל תתפסו אותי.  

 2  לכן לא   עידן למדן:  עו"ד 

 3 אז רגע, אני חושב שאתם מדברים פה בשתי קולות.   : לב-רב  מר רמי

 4  אתה היית ראש מטה שלו?   מר גיא קלנר: 

 5 ?  של מי : לב-מר רמי בר

 6  של  איציק?   מר גיא קלנר: 

 7 לא הייתי.   2013הייתי. ב 2008הייתי ב 2003לא הייתי. ב 2013ב : לב-מר רמי בר

 8  ורננטית למה שקורה כרגע.  ק  יאאני עומד מאחוריו עם הטענות שלי. ה  מר גיא קלנר: 

 9אנא תתקשר ונעלה    2013באיציק הוכברגר אם הייתי יושב ראש מטה שלך   : לב-מר רמי בר

 10 ך לשיחה.  אות 

 11 לא היית מתומכיו?   מר גיא קלנר: 

 12 היית מתומכיו.   עידן למדן:  עו"ד 

 13  היית.   מר גיא קלנר: 

 14 גם לא.   : לב-מר רמי בר

 15ה את זה עצמי שאני נוהג...זה בדיוק באותה דרך.  ואר  אני הייתי ולכן אני מר גיא קלנר: 

  16 

 17 לא נכנסים  ה מצטער שאתה אומר את זה. אנחנו אני מצטער, את : לב-מר רמי בר

 18  ית המשפט. לא אז ולא היום.  לא שופט בן אדם במקום ב  מר גיא קלנר: 

 19 לגופו של עניין.   : לב-מר רמי בר

 20  תקדם.  נ  אובבקשה רמי. זה לא האישו, בו מר יעקב קורצקי: 

 21ואני אומר אתה    אני אומר שקרו פה דברים של אי כיבוד הסכם קואליציוני : לב-מר רמי בר

 22עדת  אומר שאנחנו דנים פה דווקא צחי שהוא יושב ראש ו אומר טול קורה. אני

בכדי   לא  ואני  אנשים,  של  בגורלות  ומתעסק  שיודע  ובנייה,  לתכנון   23משנה 

בחר  המרזב,  עם  גברת  אותה  על  על    ה.יגדיברתי  יודעים  בחריגות   24מתעסק 

מ ואני  שאין.  להגיד  צריך  אז  אין  אם  עכשיו  הליך חריגות.  על  לא  פה   25דבר 

 26ברתי  על יושרה פוליטית. זה הכול, זה מה שאמרתי לא די   משפטי. אני מדבר

 27להדיח, לא אמרתי להדיח, לא אמרתי לא לקיים הסכם קואליציוני אמרתי  
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 1 ודע מה. קחו כרגע  י  תהלרמת שרון חופשית קחו את התפקיד. א

 2 וא לא מבין.  תקרא את ההצעה ששלחת. תקרא את ההצעה. ה  גב' ענבל דדון:  

 3שירצה להגיד   להגיב. אין בעיה תגיבו. אין בעיה. אין בעיה. מי  תרצו מר יעקב קורצקי: 

 4עוד כמה. חבר'ה אבל אנחנו רוצים להתקדם כבר ניהלנו את זה כמו שצריך  

 5 י אתה רוצה לסיים. רמ ה  נתכנס תיכף להצבעה. בבקש

 6 אין טעם לחזור על אותם דברים שוב.   ד"ר צחי שריב: 

 7  אחד רוצה   אני לא יכול לדעת מה כל קב קורצקי: מר יע 

 8יד לי מה להגיד. כתבת לי שאני לינץ. אז מה איכפת  צחי. אתה רוצה גם להג : לב-מר רמי בר

 9 ש  ראב לך. תן לי לדבר. אני צמא דם, אני צמא דיבור. מה קרה. יוש 

 10 שנייה.   מר יעקב קורצקי: 

בעיר  יושב ראש ועדת משנה תכנון ובנייה ד"ר צחי שריב:  חריגות הבנייה  על כל  יודע   11.  לא 

 12  מקבל סדר יום ודן בכל פעם שיש  

 13אתם קצת מיתממים. ותרשה לי להגיד לך את זה כי אמרת שאני צמא דם,   : לב-מר רמי בר

 14גים ביושר ובהגינות. אני  והנ  אני לא צמא דם. אתם קצת מיתממים ואתם לא

 15ברמה המשפטית  מדבר על הרמה הציבורית ולא מדבר על הרמה המשפטית.  

 16דבר.  דני. אף אחד לא התלונן על דני. אין נגד דני שום  אבל אחד לא העליל על  

על יושרה ציבורית נקודה. ואם אתה יושב לדון על חלקה של   17אני מדבר רק 

 18תכנון ובנייה, וחבריך לסיעה שעומד  ת  עדמישהו, או על חריגה של מישהו בוו

פי ההסכם הקואליציוני ואתה חו על  לו. על הרבה דברים  להתפנות   19שד שיש 

מה  בפייסבוק יודע  אתה  חושד  ואתה  מועצה,  ישיבות  לעשות  למען  רצו   ,20 

 21 הזהירות כמו שרוני אמר, אקסטרא זהירות בוא נבדוק. מה הבעיה לבדוק. 

אב ד"ר צחי שריב:  שעושים  מה  אחרי  הבל  זה  אלינו  הגיעה  קודם,  שהוזכרה   22לונדינית 

 23העירוני בדק את זה. החליט להגיש    שהייתה אצלה  מחלקת הפיקוח, התובע

 24 ה.  גדה כתב אישום ואז היא הגיעה לוועדה להסדיר את זנ

 25  כל הכבוד לגברת היא לא ....  מר יעקב קורצקי: 

 26 ה כל מה שאמרתי, אנחנו כנציגי ציבור. ועל ז : לב-מר רמי בר

 27 זה שונה.   ר יעקב קורצקי: מ



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                

 25.5.21מיום  המנייןשלא מן מישיבת  מליאה   19מס'  פרטיכל

 

 49 

 1 על סמך שיחה אנונימית.   ד"ר צחי שריב: 

באה רצקי: מר יעקב קו שיכנס  זה  את  להזים  מה  רוצים  כל  שיכנס.  בבוקר  מחר   2בה. 

 3  בוקר שיבוא ישב.  שאנחנו רוצים. מחר ב

 4אני אומר שאנחנו כנציגי ציבור צריכים לנהוג באקסטרא זהירות זה הכול.   : לב-מר רמי בר

לי פעם איזה קצין בצבא, אף אחד אין מספיק    חדא  ואף  5מאיתנו אגב, אמר 

 6אתה קנית את הבית ואני לא חושב שדני קנה את הבית וכשלקנות את עברו.  

 7וא פעם שאתה תהיה סגן ראש עיר או ממלא  וידעת שיש חריגות ידעת איזה שה 

רוורס,   רגע  קח  רגע,  ציבורית,  במשרה  עכשיו  אתה  ואם  העיר  ראש   8מקום 

 9רגע, נלך לבדוק שלא כצעקתה ואני מצדיע. זה הכול. אני מוכן היום  ק  אפ תת

 10יתי פה תרגיל פוליטי,  הדבר הזה. אף אחד לא יחשוד בי שעש  צחר מסיר את

ולא פוליטית  בחקירה  לא  בפוליטיקה    אני  זמן  מספיק  לא  אני  דבר.   11בשום 

 12  ר, בשביל לעשות משחקים פוליטיים. ואני מסתכל לאנשים בעיניים ואני אומ 

 13ני משרת ציבור. כמשרת ציבור אני גם כמפקד אני משמש דוגמא. ואני לא  א

 14נים פה על לך הביתה, לך הביתה,  ות דוגמא רעה. זה הכול. אנחנו מפגי יכול להי

 15אדם נותן ואני לא יכול ללכת לישון בשקט ואין לי פה אף    על דוגמא רעה שבן

 16ישון בשקט אם  ל   לךאחד, שאף אחד לא יחשוד עם תרגיל פוליטי. אני לא הו

 17 חס וחלילה משהו היה פגום במעשים שלי או הדברים שלו זה הכול.  

 18    אפשר רק משפט אחד. גב' דברת וייזר: 

 19א אשים את עצמי ואני לא אפרוש מחר ושום  וואלה. אני לא כמו יעקב. אני ל : לב-מר רמי בר

 20י  ל  דבר. וכל הרמיזות הקטנות האלה שאתם מנסים לרמוז. זה לא זה, לא אין 

 21מה לעשות אני מוכן גם לעמוד בדיקה של הבית שלי. אני מעמיד את הבית שלי  

 22ה שאתה רוצה. אתה יודע. אני חבר  חריגות בנייה, מה שאתה רוצה. מקה.  לבדי 

 23בר פה פוליגרף בגלל שהוא עומד להתקדם בדרגה. אז עברתי  מועצה היחידי שע 

 24ה. אני לא  וצר  את כל החקירות האפשריות. אז אתה יכול להגיד מה שאתה

 25 חושש משום דבר.  

 26 גיד משהו  רגע, נטע. ברשותך דוברת רוצה לה מר יעקב קורצקי: 

מה גב' דברת וייזר:  בשנ  לגבי  קמות  מחאה  תנועות  אז  בחצי,  ככה  פה  נאמר   27ים  שפה 
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 1האחרונות חדשות לבקרים, מה שהיה רלוונטי בעבר כבר לא רלוונטי היום.  

 2ים מהאנשים פה משתתפים בה  רבש מחאת הדגלים השחורים אני מזכירה לך 

 3ולהתפטר, דרך אגב,   או השתתפו בה בצורה כזו או אחרת שקראו לביבי לקום

שהחקיקה   בכתב  למרות  שמכהן  לשר  ומתייחסים  אומרים  בפירוש   4והחוק 

 5ישום ולא ראש ממשלה וכו ולמרות זאת הם מדברים על יושר ציבורי וכו',  א

 6סיבית. אז היום הרלוונטיות  מ  ודלא היו בעבר והם קיימים היום בצורה מא

התייחס המחוקק  וגם  הזה.  הנושא  על  לגמרי  אחרת  על    היא  והצהיר,   7לכך 

 8י  ם בגלל השינוי של הגישה, אנחנו מכירים את זה מבת החמרה בנושאים רבי

והחמרה   הציבורית  הנראות  של  עניין  של  משמעיות  חד  ומאמירות   9המשפט 

 10ואחרים לפני שמונה שנים    להכאבענישה, היום אל מול מה שקרה בפסקי דין  

 11דלה הם בנושאים של  או שבע שנים או עשר שנים. דווקא החשיבות ההולכת וג 

 12ייה היא  שבעבר קיבלו כמובן מאליו. אני חושבת שהיום הציפ   מוסר ציבורי, מה

הציבור   של  הציפייה  וכף  גבוה  יותר  הרבה  הענישה  ורף  גבוהה,  יותר   13הרבה 

גבוה   הוא מאוד  ציבור,  מה  נחואמנבחרי  רואים  עובדה אנחנו  לכך,  עדים   14נו 

 15 שקורה ברמת הממשלה. ורובנו שותפים לזה.  

 16 בבקשה גיא.   מר יעקב קורצקי: 

 17יש פה אנקדוטה מאוד מעניינת  טוב. אני רוצה להגיד כמה משפטים. אחד,   יא קלנר: מר ג

השחורים, תופסים   הדגלים  פעילים במחאת  כך  כל  שלא  האנשים  דווקא   18כי 

 19זמן לנופף בה כאילו זה הסיפור הגדול. זה קטע חזק בסיפור  ה  כל אותה כדוגמא  

 20ויה או לא ראויה  כת להיות הדוגמא להתנהלות ציבורית רא הזה פתאום זה הופ

 21מה שנאמר פה קודם, לגבי ראש עיר קודם,    בהקשר הזה. זה אחד. שתיים, לגבי

שווים  ופי  ליבי  לא  הזאת,  מהסיבה  בדיוק  אני  שטעה  למי  הוכברגר   22שמו 

לא  נההתו הרלוונטיים  שהמוסדות  עד  אני  מאחרים,  בשונה  עקבית    23לותי 

 24זכות החפות ואת    וחלטת בהקשר הזה אני נותן לבן אדם אתקובעים קביעה מ

 25מכם חושב אחרת בבקשה. אם מישהו    יכולת הפעולה הציבורית אם מישהו

 26מהם חושב אחרת בבקשה. זאת עמדתי ולכן היא קוהרנטית לגבי מה שקורה  

 27  תפריע לי. אני יודע מה זה.  ל  א פה. רמי
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 1   איציק הוציא את עצמו לנבצרות. : לב-מר רמי בר

 2 ק?  מתי שהיה ...בפייסבו ד"ר צחי שריב: 

בא  עידן למדן:  עו"ד  הוא  גיא  של  לזכותו  יכול  אחד,  ואני  הזה  בעניין  קוהרנטי   3מת 

 4 להיות  

 5 ולכן.   מר גיא קלנר: 

 6 .  רת אתה רוצה שאני אקריא לך מה אמ  ד"ר צחי שריב: 

 7ת שהבטן שלי ימינה  לא. אין צורך ולכן. גם הסוגיה הזו אני עקבי. יכול להיו מר גיא קלנר: 

 8פר החוקים של מועצת העיר רמת השרון ומדינת  או שמאלה אבל אני לא ס

 9. אחרת כמו שאמרתי מלכתחילה לא נצא מהסיפור הזה. לא נצא. ואני  ישראל 

 10ממשלת ישראל אגב,  ש  ראעקבי בהתנהלות הזאת ובשיטוט הזה. במקרה של  

 11 ורות,  בהקשר הזה הוגשו כנגדו ארבעה כתבי אישום בעבירות חמ

 12רה. החמרה וענישה. לא כל משפט אתה יכול לקחת.  לא אמרתי שזה המק  גב' דברת וייזר: 

 13 לא המקרה.   זה

 14 לא אמרתי את זה.   מר גיא קלנר: 

אמרו גב' דברת וייזר:  הם  להיפך.  זה  וענישה.  החמרה  על  מדבר   15אתה    2003בש  אתה 

 16 היית...להיפך. ממש לא.  

 17ס לרשימה של אחד שהודח לא יכול להיות חתום  מי שבחר ...להיכנ עידן למדן:  עו"ד 

 18  על דבר כזה.  

 19תה אומר, זכרונו לברכה יצחק רבין הזדכה על משימה  גם על אותו משקל שא : לב-מר רמי בר

 20 שלו.  

 21 למה אבל הוא פרש.   מר גיא קלנר: 

 22רגע, אני לא רוצה להתגושש. היו פה כמה דברים שנאמרו, אני    קש מבאני   מר גיא קלנר: 

 23קשר הזה. עוד נקודה  י רק זה הפריע לי אז הייתי צריך להגיב על זה בהרצית 

 24ם אומרים הרבה לדני, שחרר וכו'. תראו בן  אחת שאני רוצה להגיד לכם, את

 25ודע  י  ב,אדם שהולך להיות סגן ראש עיר, יודעת את זה דוברת, יודע את זה יעק

 26ה. זה כבר חלק  את זה עכשיו דני והיו אחרים בעבר בשכר, בוא חבר'ה זו קרייר

 27חיים מסוים מחליט שהוא נמצא במסלול  מקריירה. זה בן אדם נמצא במסלול  
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 1בל התחייבויות, מתפטר מעבודה, בוחר בחירות, עושה עניינים,  חיים אחר, מק

 2צמכם כל אחד, שבא  ע  עלאני חושב, תסתכלו  זה לא עכשיו אל תבוא לישיבה.  

 3עכשיו תכנן שנתיים וחצי    ואומר את הדבר הזה לדני, תסתכלו על עצמו שהוא

אמי זה  את  נגיד  וחצי  ל..בוא  שנתיים  אדם  בן  הזה.  כל  את  עזבו  עכשיו,   4תי 

 5תכונן לרגע הזה. אמור להיכנס לתפקיד משחרר התחייבויות אחרות, משחרר  מ

 6ועכשיו אומרים לו, תשמע על  ,  זה חלומות אחרים, מתכוון להיכנס לתפקיד ה

תשח חובה  שאין  ועל אף  חוקי  שצורך  בינתיים,  אף  תתפרנס  ואל  זה   7רר את 

 8 ם.  חבר'ה זה לא. קוד

 9 זה מה שנאמר.   עידן למדן:  עו"ד 

 10 ממש לא.   יזר: גב' דברת וי

 11 לא נכון.   מר יעקב קורצקי: 

 12 זאת התוצאה של מה שנאמר.   עידן למדן:  עו"ד 

 13 בבוקר.   חרמ גיא מר יעקב קורצקי: 

 14 ה שיש? אם יש לעצום עיניים?  הוא צריך לבוא ורגע, לעצום עיניים במ גב' דברת וייזר: 

 15 א משנה.  לא. אבל עוד פעם ..כי הייתי חייב להגיד את זה. ללא.  מר גיא קלנר: 

כולל   גב' דברת וייזר:  כולם.  ...של  כל  את  מאשרים  ..אנחנו  ישיבת  כל  מהיום  כולם   16אצל 

 17 זה על הבריכה ברחוב...  לוו התושב שאמר שעש

 18 אגב,   מר גיא קלנר: 

 19 כולם אנחנו צריכים לאשר.   : גב' דברת וייזר

 20 י מה שאני אומר בתכנון ובנייה רגע.  תעקבי אחר מר גיא קלנר: 

 21בוא  וגם ...שישים וחמש דקות אני מבקשת הצעה לסדר לתת את כל דוחות.   יזר: גב' דברת וי

 22   נבטל אותם.

 23 רת. דוברת.  וב ד  אגב אגב מר גיא קלנר: 

 24 אגב מי שבא ורוצה לתקן,   הגישה שלי ושל דוברת  דרך מר יעקב קורצקי: 

 25 לתקן זה ..זה לא קיים.  נכון באהבה.  גב' דברת וייזר: 

 26ים. אבל אני עדיין. רוני. אני בן אדם. מה אני אומר אגב אני אומר  אנחנו נגרר  מר גיא קלנר: 

את שיקרא  ומי  זה  את  יודעים  לתושבים  זה  וועדת  פרה  את  של   27וטוקולים 
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 1אות הזו. אני לא נותן אפרקלאס לחברי  יפגוש במצי  המשנה לתכנון ובנייה,  

 2  ה הציבורית שלי. כל תושב שחושב שהוא נפגע ואנחנו מליאה או מועצה בתפיס

 3מנסים לבוא לקראת הרבה מאוד אנשים, אני עושה את זה בקידום באצבעותיי  

ואחרים, ובהחלטות    4תים לא על בסיס הסכמה  של  עיולשלי ביחד עם יעקב 

 5חושב שבן אדם מגיע לו יכולת לתקן ולסדר את    כולם. יודעים את זה. כשאני

ואני   ענייענייניו  של  לגופו  עכשיו  אבל  זה  לגבי  זה  זה.  את  לבקשתי  עושה   6ן, 

 7לקבלת זכות הדיבור. אני הצעתי כבר מתחילת הישיבה מתוך תפיסה של מה  

מה שכדי  חושב  ואני  פה,  לקרקע נק ש   שקורה  לרדת  רגע  לכולם  לתת   8רא 

 9אני רוצה להציע איזה שהיא הצעה פשרה במסגרת  ולהמשיך ליום של אחרי.  

כרגע בחדר, כדי שלא נלך להצבעה ועם כל מה שזה  הדיון שקורה פ  10כולם  ה 

 11שורטים אחד את השני בתהליך הזה בוא ניקח רגע אוויר אני מציע את הנתיב  

 12ימשכו הצעתם. אנחנו נבקש למנות  ה  צעהבא. חברי המועצה שהגישו את הה

עלי שופט  מיידי  עזבי את  בטווח  בדימוס.  וצפונה  שופט מחוזי  או  בדימוס   13ון 

 14 ט מחוזי  מחוזי לא שלום. מחוזי וצפונה, תנו לי שנייה. שופהעליון. 

 15 תנו לו לסיים בבקשה נטע.   מר יעקב קורצקי: 

 16יות שאינו נשכר על ידי מי  פנ ל  אובייקטיבי נטואנחנו נבקש משופט מחוזי.   מר גיא קלנר: 

 17א על ידי דני, ולא על ידי מישהו מהצד השני, על  מהצדדים, לתת חוות דעת ל

העירייה   אותוידי  הזה.  התהליך  מאחורי  תעמוד  גם  העירייה   18שופט    לצורך 

 19בטווח של עשרה ימים ייתן חוות דעת משפטית לגבי הסיטואציה שבה אנחנו  

 20מפה ושמעתי מחברים אחרים שאמורה ת  דע מצויים. אנחנו שומעים שיש חוות  

 21וכה ואמר היועץ המשפטי חוות הדעת לא מחייבת אותי  להיות חוות דעת הפ 

 22דעת בהסתמך  לת הישיבה. ניקח את אותו שופט, השופט ייתן חוות  וכו'. בתחי

עשרה   בתוך  המינוי,  אי תקינות  או  לגבי תקינות  המציאות  ועל  הנתונים   23על 

ליין החוקי של תהליך    כיר  ימים וצריך לעשות הכול מה לנו גם את הדד   24יש 

 25,  כניסה לתפקיד. בתוך עשרה ימים יגיש את המלצותיו למועצת העיר המינוי, וה 

 26לביא יתמנה לסגן ראש העיר  בהנחה ואין בעיה עם מינוי סגן ראש העיר, שדני 

 27אין מה לשוב ולדון על הדבר הזה. במידה והוא ימצא שיש בעיה עם הדבר הזה,  
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 1אפשר כל    במסגרת מועצת העיר, בישיבה נוספת על הדבר הזה, ואזן  דו נשוב ונ

 2 דבר לעשות.  

 3 מקובל עלי.   מר יעקב קורצקי: 

 4 ל.  להצביע. לא להצביע מה שתרצו. ובא לציון גוא לנר: מר גיא ק

 5  בסדר. מה שגיא הציע.  אתה רוצה דני.  מר יעקב קורצקי: 

 6ע למה התאפקת כל כך הרבה עכשיו  ודי אני עכשיו מוכן למה שאמר. אני לא : לב-מר רמי בר

 7 אני חושב  

 8  כי אני חשבתי שכולם רוצים      א קלנר: מר גי

 9 י ... עכשיו אנ  : לב-מר רמי בר

 10 דני אבל רוצה להגיד משהו.   ד"ר צחי שריב: 

 11   לפני שאני מסכם. בסדר דני.בבקשה דני.  מר יעקב קורצקי: 

 12   מה עם יתר מציעי ההצעה? פרופ' נטע זיו:  

 13   בוא נשמע מה דני ואחרי זה בבקשה דני. צקי: ור ק  מר יעקב

 14תוכנן של קבוצת ערב טוב. הצעה לסדר ההצבעה היום היא מהלך מתוזמן ומ   מר דני לביא: 

 15עליהם הם חתמו ואותם אישרו. תוך  חברי מועצה שרוצים לחבל בהסכמים  

...על יסוד מפאת תלונה כדי לא   על דעת עצמם בית דין שדה   16שהם מקימים 

 17מה בלשכת עורכי  לח על ידי עורכת דין שעל פיו זיקה אינה רשו נשש   תאריך,

 18עצה, ובוודאי שהם  הדין. אותם אנשים לא רוצים את רמת השרון חופשית במו

כסגן  רוצים אותי במשרה מלאה  הופעלו אחרי  לא  האחרונה  השנה   19. במהלך 

שואל את  ואני  לפרטיות  לי  ..חדרו  שלי.  הבית  הועלו רחפנים מעל   20מעקבים, 

 21אין לי ספק שמישהו    אזינים לי? הם פרצו למחשב שלי ומה עוד עשו.מ  מיעצ

 22מי הצדק החליטו שתלונה  שופך הרבה כסף כדי שלא אכהן כסגן. אבל היום לוח 

בניי קלון. מבלי  ללא תאריך על חריגות  בסוגריים עבירות שאין בהם   23ה שהן 

 24ל  בט ל שנחקרתי מבלי שהוגש נגדי כתב אישום, מבלי שהורשעתי מספיקה כדי

 25משפטי שקיבלתי הצבעה היום על  את המינוי שלי. ואני אומר לכם, לפי יעוץ  

 26עה בחזקת החפות העומדת לי. חשתי  ביטול המינוי נעשית ללא סמכות היא פגי

לי חריגות בנייה  את הבית לפני שמ  לי שיש   27ונה עשרה שנה מעולם לא נאמר 
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 1כל שהיא בעניין  ת  עד מעולם לא נחקרתי על חריגות בנייה מעולם לא זומנתי לוו

 2יין זה ובוודאי שלא הוגש נגדי כתב אישום ולא  חריגות בנייה או לשימוע בענ 

חר  של  בעבירות  נמצא  הורשעתי  הנדרש,  הייעוץ  את  מקבל  אני  בנייה.   3יגות 

שיש  בתה עניינים  שיהיו  וככל  אם  הנדרשים.  הבירורים  כל  את  ועורך   4ליך 

 5אינטרנט היום שחוקרי  מהי  להסדיר אני אפעל להסדרתם ללא דיחוי. נודע ל

ה ..קלפי  לאכיפה  ונתונים  הרשות  מסמכים  לאסוף  העירייה  למשרדי   6גיעו 

 7. כן. בעקבות זאת באי כוחי שלחו מכתב ליחידה  הקשורים לביתי. בפייסבוק 

אזי נכון  האר בבדיקה,  צורך  ככל שגורמי האכיפה יסברו שיש  כי   8צית וציינו 

ש באופן  שתעשה.  בדיקה  כל  עם  פעולה  מלא    ברהדלשתף  מיצוי  לכדי   9יגיע 

 10 תודה.   מוצדק ככל הניתן. זהו

 11ר דקות יש לך  אני אקצר לך, מחר בבוקר תבקש מהמהנדסת בעש  מר יעקב קורצקי: 

 12 בר מועצה גיא קלנר?  את. לא משנה מי מקבל את הצעתו של ח

 13 מה הייתה הצעותו?   גב' דברת וייזר: 

 14ים האלה אם הוא יכול  ימה  הוא מציע שנמנה שופט שיבדוק בעשר מר יעקב קורצקי: 

 15 לא יכול להיכנס לתפקיד.  להיכנס לתפקיד שלו או 

 16 מאיזה בחינה.   גב' דברת וייזר: 

 17 משפטית. זה מה ששופטים אומרים.   יב: ד"ר צחי שר

 18 הוא כבר אומר שהוא יקבל כל   צקי: מר יעקב קור 

 19  הוא אומר שהוא יטפל בכל חריגה ככל שיתבקש.   עידן למדן:  עו"ד 

 20 אמר פה בפה מלא שהוא עושה את הבדיקה.   : בל-מר רמי בר

 21 ...עושה את זה.   צחי שריב:  ד"ר

 22 העניין של.  זה שני סוגיות. יש פה את  מר גיא קלנר: 

 23 ויש פה עניין משפטי.   יש פה עניין ציבורי גב' דברת וייזר: 

 24  בסדר.   מר גיא קלנר: 

 25  .  זהגיא ברור לגמרי. וכל הכבוד לדני שהוא אומר את   : לב-מר רמי בר

 26 המועצה    מי בעד הצעתו של חבר מר יעקב קורצקי: 

 27 מוע מה הוא אמר.  שנייה רגע. לא שמעתי את זה רגע. אני רוצה לש גב' דברת וייזר: 
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 1 דקה. שלא יהיה.    בסדר תקחי עוד מר יעקב קורצקי: 

 2 אני מנסה להבין מה הוא אמר.   גב' דברת וייזר: 

 3 זה סתם  אי ד  אני רוצה לכנס להחלטה. עו מר יעקב קורצקי: 

 4ע כאילו מתי תסתיים הישיבה. אני הימרתי על תשע. זה  אני אמרתי שבתש מר גיא קלנר: 

 5 כבר הפסדתי כבר.  

 6 ש  היית צריך להביא את ההצעה ולא לגלו עידן למדן:   עו"ד

 7 לא הבנתי את ההצעה.  גב' דברת וייזר: 

 8 גיא תסביר לדוברת את ההצעה.   מר יעקב קורצקי: 

 9 . איזה שאלה.  ידרברגע.  מר גיא קלנר: 

 10רוצה להציע. אני רוצה לשאול אותך אם תהיו מוכנים שחוות    אני  : מר מיכאל דורון

 11 גם לאספקט הערכי ציבורי מוסרי.   דעת של השופט תתרחב

 12 א.  ל מר גיא קלנר: 

 13בדיוק כפי שעושה. רגע, בדיוק כפי שעושה היועץ המשפטי לממשלה   : מר מיכאל דורון

 14 הוא קובע משפטית   הםשבלא אחת הוא מקבל החלטות 

 15 לא. כי אתה בדיוק נכנס לתחום.   מר גיא קלנר: 

 16ת שאין להעמיד לדין אבל הוא עדיין  רגע, תן לי לסיים. קובע משפטי  : מר מיכאל דורון

 17לתת ערך מוסרי למעשה ולומר מה לפי דעתו הדבר המעשה  יין  רואה לנכון לצ 

 18 אומר מבחינה ערכית ציבורית ומוסרית.  

 19  לא. בשלב זה זה לא השאלה.   ן: מדעידן ל עו"ד 

 20לא. אבל אני חושב שההצעה של גיא. ההצעה של גיא משולבת עם מה שדני   : לב-ר רמי ברמ

 21 אמר פה.  

 22 .. כן. דני אמר פה. דני נתן. מר גיא קלנר: 

 23  אין בעיה רמי. אין בעיה. עידן.   מר יעקב קורצקי: 

 24 אל תתערבו לי.   : לב-מר רמי בר

 25  בעיה.  ן אי עידן   מר יעקב קורצקי: 

 26מר פה בעדינות רבה אני מוכן לבדיקה. ואני חושב שזה מה שגיא עכשיו  דני א : לב-מר רמי בר

 27 טימי.  הציע זה דבר לגי
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 1 מיכאלה הציע הצעה לגיטימית.    גיא הציע הצעה לגיטימית. מר יעקב קורצקי: 

 2 מי השופט, מי ימנה אותו.   גב' דברת וייזר: 

 3 העירייה. מיכה   מר גיא קלנר: 

 4 העירייה תמנה   ידן למדן: ע ד עו"

 5 את רוצה שעכשיו ניתן שם.   ר גיא קלנר: מ

 6  שופט שיבדוק.   עידן למדן:  עו"ד 

 7 אולי נטע מכירה איזה שופט.   : בל-מר רמי בר

 8 ט מחוזי וצפונה.  שופ מר גיא קלנר: 

 9 ייעוץ משפטי של העירייה.   מר יעקב קורצקי: 

 10 לא הוא. אתם רוצים לשאול אותה.   מר גיא קלנר: 

 11 המשפטי של העירייה.  היועץ  יעקב קורצקי: ר מ

 12התלונה זה  שופט מחוזי בדימוס שיגיד האם חוקי או לא חוקי בגיל   עידן למדן:  עו"ד 

 13 הכול.  

 14 של העירייה הוא יביא. יבחרו אחד מכמה שופטים.  היועץ המשפטי  מר יעקב קורצקי: 

 15 זה שופט    מר גיא קלנר: 

 16 דוברת.  מציע ככה עידן,    ניא  זה שופט בית משפט. מר יעקב קורצקי: 

 17יוק  תקשיב. הוא הביא עורך דין מצוין שפועל א'. יש עורך דין אחר מעולה בד  גב' דברת וייזר: 

 18 כמוהו שטוען  

 19    בסדר בגלל זה אני מר גיא קלנר: 

 20 שיפנו לשופט.   : לב-מר רמי בר

 21 נותן חוות דעת אחת, ..כתב חוות דעת אחרת. בוא   גב' דברת וייזר: 

 22 נו לוקחים שופט.  בשביל זה אנח : נרמר גיא קל

 23אני מציע ככה. אנחנו נעלה את שתי ההצעות. הצעה של גיא וההצעה  מר יעקב קורצקי: 

 24 ל מיכאל. נעלה אותם ל הצבעה.  ש

 25 בל אי אפשר בעשרה. רגע, אין בעיה עם זה אבל ..בתקופה הזאת  א גב' דברת וייזר: 

 26  .  ים ימבאיזה תקופה. לא. אמרנו יש עשרה  מר גיא קלנר: 

 27 יקבעו את זה עד שדני אמור לקבל את התפקיד.   : לב-בר מר רמי
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 1 אתה לא תמצא. הלוואי וכן.   גב' דברת וייזר: 

 2   בוא נצביע על ההצעה שלנו וזהו מספיק. צחי שריב:  ד"ר

 3 הלוואי ויהיה שופט בדימוס. שייתן חוות דעת לפי דעתי זה מעולה.   גב' דברת וייזר: 

 4 ביע.  נצ ו אז בוא  פרופ' נטע זיו:  

 5 נצביע להצעה לסדר היום שאתם.    ' ענבל דדון:  גב

 6רוצה להגיע לסיטואציה  אני רוצה לקבל כן את ההצעה של גיא. לא   מר יעקב קורצקי: 

 7 הזאת.  

 8לך עם ההצעה הזאת אם תהיה קודם כל אין דבר כזה לא למצוא שופט.  בוא נ מר גיא קלנר: 

 9  מחר בבוקר.  

 10 דנים שוב.  רי זה  אחש דוברת והוא אומר מר רביד פלד: 

 11  מעולה. אם יש שופט כזה שנותן זה הלוואי תוך שבוע.  גב' דברת וייזר: 

 12 שגיא נתן פה הצעה טובה.   אני חושב : לב-מר רמי בר

 13  הוא אומר שיש בעיה.   רק אם גב' דברת וייזר: 

 14 אני חושב שגיא נתן פה הצעה טובה,   : לב-מר רמי בר

 15    ם.ניאם אין בעיה לא ד גב' דברת וייזר: 

 16 לא. אם אומר משפטית   רביד פלד: מר 

 17 לא דנים.   גב' דברת וייזר: 

א מר יעקב קורצקי:  בעיה  אין  אם  לדון.  צריך  אני  לא  בעיה  יש  אם  בעיה. אבל  אין   18ז 

 19  מצפה ש.  

 20 יעקב גם אתה אמרת קודם לך תכשיר. אומר לך דני אני מכשיר.   : לב-י ברמר רמ

 21  האם יש עניין   עידן למדן:  עו"ד 

 22דני מצד אחד אומר אני הולך לטפל וההצעה של גיא אומרת מהצד השני בוא   : לב-רב  מימר ר 

 23 שזה  נבדוק משפטית נראה לי על. אני חושב 

 24 בוא תעמיד להצבעה.   מר גיא קלנר: 

 25 האם יש מניעה משפטית למנות סגן בשכר כאשר יש תלונה שנבדקת.   ן למדן: עיד עו"ד 

 26 שזה יהיה ברור.   דיכ  שהתנו לי להגיד מה אני עו מר גיא קלנר: 

 27אתם עושים בלבול בין הליך משפטי ובין ....הליך          מר מיכאל מרדכי אלפר: 
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 1 מוסרי.  

 2גיד מה אני התכוונתי. מיכה בוא  לא עושים. אנחנו רק במשפטי. חבר'ה אני א א קלנר: מר גי

 3   נעשה סדר כי דוברת לא הייתה בחדר.  

 4 הנושא ברור.  , טי אי אפשר יועץ משפ  : גב' בת שבע אלקובי

 5 אי אפשר לטעון ..מוסריות ....מקום ציבורי לדבר על מה שתגידו.   עו"ד מיכה בלום: 

 6 אתה מוכן להגיד מה העמדה המשפטית עכשיו.   פרופ' נטע זיו:  

 7 משפטית זה סיפור אחר לגמרי.   יכה בלום: עו"ד מ

 8 אז תגיד לנו מה העמדה המשפטית.   פרופ' נטע זיו:  

 9 אתן את העמדה המשפטית. כרגע אין כלום הרי.  י  אנ עו"ד מיכה בלום: 

 10 מיכה.   מר גיא קלנר: 

 11 אין תיק בעניין הזה.   אין כלום. אין תיק אפילו. לי עו"ד מיכה בלום: 

 12לסיטואציה. חבר'ה תקשבו קודם כל אפשר לא לקבל את זה  בסדר עונים   מר גיא קלנר: 

 13חנו מבקשים  אנ.  סלט  הכול בסדר. אני מציע את הדבר הבא. אנחנו לא עושים

 14 לקבוע הליך שיעשה סדר. מיכה,  

 15 אותו דבר אין בעיה.   עו"ד מיכה בלום: 

העניין...מ גב' דברת וייזר:  מ זה  הולך...משפטית  אתה  אם  דני,  של  הצהרה  זה   16ה  שפטית. 

 17 שלוקח את מה שאמרת. 

דעת  עו"ד מיכה בלום:  חוות  רוצה  אתה  אומר  אתה  אומר.  אתה  מה  מבין   18אתה 

 19   ם.ערכימשפטית על 

 20 לא. אני לא אומר את זה.   מר גיא קלנר: 

 21 אז מה אתה אומר.   עו"ד מיכה בלום: 

 22 אני אומר חוות דעת משפטית על המשפטית.  מישהו אחר אומר את זה.  מר גיא קלנר: 

 23 מה השאלה המשפטית?   ה בלום: עו"ד מיכ

עיר מר גיא קלנר:  ראש  סגן  לכהונת  משפטית  בעיה  יש  האם  המשפטית  מי    השאלה   24של 

 25הוגשה נגדו על ידי מאן דהוא תלונה בגין חריגות בנייה לכאורה בביתו  ש  ען שנט

 26ציבורי או לשטחו של אדם  הפרטי שאין בהן אף על פי הטענה חריגה לשטח  

 27 אחר.  
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 1 גע. אפשר להוסיף עוד משפט. אני מסכימה. זה לא רק זה.  ר גב' דברת וייזר: 

 2 י.  ל שההצעה שלי. תרמיכה. תרשה לי סליחה. זה  מר גיא קלנר: 

 3אני יכולה להוסיף משהו אני מסכימה עם מה שאמרת, לא יודעת מאיפה   גב' דברת וייזר: 

 4ק. אני מבקשת להוסיף לשאלה ואתה מבין  הקראת את זה אבל ממש מצחי

להוסיף אפשר    בזה  משפטית  מבחינה  ההחלטה,  קבלת  האם במועד   5לשאלה 

 6ו לא. אם  א   כןות למצג אמת  יהיה לקבל את ההחלטה על המינוי תוך התייחס

 7 אנחנו רשאים לקבל אין שום בעיה. אגיד לך למה אני חותרת.  

 8 ו, גם לא הייתה מניעה משפטית אז.  אם אין מניעה משפטית עכשי עידן למדן:  עו"ד 

 9לא הבנת מה אמרתי. אתה צודק. אז מותר לשאול את השאלה הזאת. זאת   ר: גב' דברת וייז

 10 השאלה.  

כי אם אי עידן למדן:  עו"ד  מניעה משפטית  מנ ן  לא.   11יעה משפטית עכשיו לא הייתה 

 12 לפני שנתיים וחצי.  

 13וא נתעסק רק במשפטי לא בציבורי. לא.  מיכה כללי המינהל. אתה יודע מה ב  גב' דברת וייזר: 

 14 מה.  אתם יודעים 

 15 אני לא רוצה ....  עו"ד מיכה בלום: 

 16, בואו נעזוב  יםמר ל מה שאתם או או קי אז אני רוצה להגיד משהו אחר. ע גב' דברת וייזר: 

 17 את השיקולים הציבוריים. אנחנו לא מדברים על אם זה ראוי או לא ראוי.  

 18 .  לא בחוות הדעת  מר גיא קלנר: 

 19 רגע, לא כרגע.   עידן למדן:  עו"ד 

 20אתה אומר אני לא רוצה בעניין ציבורי. לא מעניין אותי העניין של הנראות.   יזר: גב' דברת וי

 21 נכון.  

 22שים לב, לא יודע אם היית כשדני דיבר. היית כשדני דיבר  ב  רתדוב  עידן למדן:  עו"ד 

 23 או יצאת מהחדר? לא שמתי לב.  

 24 כרת.  אני לא זו גב' דברת וייזר: 

 25למחויבות להיות שהוא לקח על עצמו    בשים לב לדברים שדני אמר עידן למדן:  עו"ד 

 26הן לא קיימות    כל השאלות האלו אולי ידונו בהמשך. כרגע הם לא רלוונטיות.

 27שולחן. את לא יודעת מה יש ומה אין, אף אחד פה לא יודע מה יש ומה  ה  על
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 1 אין. לפיכך זאת שאלה כרגע שיש לשאול.  

חולק קלנר:   מר גיא דעת  שחוות  ומכיוון  משפטית.  דעה  אחר  שאלה  לנו  יש  ואמרו  פה   2ה 

 3י תלוי  ואמרו היועץ המשפטי, רגע, דוברת. אז אנחנו אומרים לוקחים גורם בלת 

 4תו לא מוטלת בספק, שיחתוך. זה אמור להיות תהליך שמייצר  נומימקצוען שא

 5 שקט עבור כולנו.  

ואני   גב' דברת וייזר:  בעיה  אין  הדעת  רגע,  חוות  מה  יודעת  שאני  בגלל  מחדדת  פעם   6עוד 

 7ייה שמונחת של בן אדם בכיר בדיוק כמו אותו בן אדם שנתן את זה. שיש  השנ

 8ת העניין המשפטי אותו שופט,  א   יגום בעיה. שהוא יצ עניין משפטי, א. אין ש 

 9זה מצוין דרך אגב ככה עושים, במינוי ועדות ממלכתיות וכו', והצד השני יציג  

 10ן צריך להגיד מה  כל אחד יתחיל להתעסק בזה דרך אגב אנחנו. עורך די לו, לא 

 11הוא חושב למה כן ועורך דין אחר צריך להגיד למה הוא חושב שמשפטית  יש  

אניעם   אבל  בעיה.  מבחינה אומרת    ברכ  זה  האם  השאלות  שאלת  זאת   12כי 

 13משפטית עצם המשפט המנהלי מדבר על מצג האמת האם כשהיה היו הנתונים 

 14 נטי.  בפנינו, בהערכה שיש לו. כי אם אין לו זה לא רלווהאלה 

 15 זה שאלה אחרת.   ד"ר צחי שריב: 

בכלל שאלה אין לא שואלים   גב' דברת וייזר:   16אלה.  הש ת  שאלה. לא שאלתי א אם אין לא 

 17..באמצע. האם מבחינת משפט מינהלי, ההחלטה שקיבלנו בזמנו מותר לקבל  

 18 .  על זה חוות דעת משפטית או לא היה מותר 

 19 זה לא מה שאנחנו מחפשים.   מר גיא קלנר: 

 20 אם לא היה מותר. אז   ברת וייזר: גב' ד 

 21 א.  את פותחת פה סוגיה אחרת. אני מנסה למצו מר גיא קלנר: 

 22 לא ידע באותו.   ואה עידן למדן:  עו"ד 

 23 הוא לא ידע, חד וחלק שהוא לא ידע.   גב' דברת וייזר: 

 24 הנחה  אז אם זה חד וחלק, אז ב עידן למדן:  עו"ד 

 25 שהוא לא ידע.   גב' דברת וייזר: 

 26שהוא לא ידע. כרגע יש שאלה שתי שאלות. דנו מספיק דנו פה על   למדן:  עידן עו"ד 

 27בריו לטוב ולרע. יש פה גם ד  אתוערכים, כל אחד אמר    שאלות של ציבוריות
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 1הצהרה ומחויבות לתיקון כל דבר שיתברר ככל שיש. נאמר במפורש על ידי דני.  

 2 רה מהשאלה הזאת.  אז כרגע נשא

 3 או לא.   האם אפשר להתמנות מר גיא קלנר: 

 4  האם אפשר להתמנות או לא. נשאל את השאלה. תגיעי לעץ הבא,  עידן למדן:  עו"ד 

 5 בעץ הבא תחשבי.  

 6 זה לא חוכמה אנחנו נעבור מעץ לעץ?   לקין: ב  נימר רו

 7  אללה. קדימה.  לא. לגבי שאלת המינוי אין בעיה בוא נצביע בלי זה. נו י מר גיא קלנר: 

 8את ההצעה תחשבו על הצעה אחרת, תגישו אותה, ויהיה  אני אומר, תמשכו  מר ירון גדות:  

 9  לנו עוד ישיבה בלי גרובר.  

 10 אם ...כמו הוא כן יכול ..את זה. היועץ המשפטי.  ש  לךעידן אני אומר  ר רביד פלד: מ

 11ן היות ואם המציעים  רביד. כדי ..מציעים בא גיא ובאתי אני מהרעיו עידן למדן:  עו"ד 

יש   אחרת  דעת  חוות  שיש  נמנה  ונאמר  אמרתי  הבוקר.  שנשלחה  דעת   12חוות 

 13   מישהו בלתי תלוי שופט בדימוס זה בלתי תלוי.

 14 ישמע את שני הצדדים.  א הו או קי. ו גב' דברת וייזר: 

 15 כן.   מר גיא קלנר: 

 16  לא אותנו. אנחנו לא בתוך המשחק.   גב' דברת וייזר: 

יביא   צחי : לב-מר רמי בר דעת.  חוות  שיש  אומרת  את  דעת.  חוות  שיש  המפגש  אמר  את   17ו 

 18 השופט יחליט מה שיחליט.  

 19שאול  ל  צהשיו. רגע, מה הסטאטוס. אני רושאלה. אין מניעה. מה עכ : מר מיכאל דורון

 20 שאלה.  

 21 עשרה ימים.   מר גיא קלנר: 

 22ועצה  גיא אני מעלה להצבעה זהו נגמר. מי בעד הצעתו של חבר המ מר יעקב קורצקי: 

 23 על ההצעה. גיא קלנר לשופט בדימוס. גיא תחזור עוד פעם 

 24 אמרתי.   מר גיא קלנר: 

 25 של מיכאל.   יש לנו הצעה לסדר אחת  גב' ענבל דדון:  

 26 של חבר מועצה.  ה צעיש ה מר יעקב קורצקי: 

 27 איך מעלים הצעה עכשיו.   ד"ר צחי שריב: 
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 1 איך מעלים הצעה שלא    גב' ענבל דדון:  

 2 עה שהם מושכים את ההצעה ואנחנו מצביעים עליה. הצ ד"ר צחי שריב: 

 3 צחי. עצור. בבקשה גיא.   ר יעקב קורצקי: מ

 4 מלכתחילה.  אני אמרתי את זה   מר גיא קלנר: 

 5 ך.  שלה מה ההצע מר יעקב קורצקי: 

 6 ההצעות צריכות להתפרסם בסדר היום.   ד"ר צחי שריב: 

 7מן הדיון היא שששת חברי  ההצעה שלי הייתה במסגרת הדיון כפועל יוצא   מר גיא קלנר: 

ההצעה   את  שהגישו  ההצעה  המועצה  את  ימשכו  אחרת.  הצעה  זה   8ימשכו. 

בדי  שופט  מינוי  על  ויוחלט  את  שלהם  שתבחן  אובייקטיבית  כדמות   9מוס 

 10המשפטית, שבה אנחנו נמצאים , תשמע את שני הצדדים, יוכלו   יהאצ הסיטו

 11לבצע את המינוי,    להיות מוגשות אליה שתי חוות הדעת והוא יקבע האם ניתן

 12 ול להתמנות.  האם דני יוכל להתמנות או לא יכ

 13 משפטית.   פרופ' נטע זיו:  

 14ידה שקובע  במ. נחה שהוא קובע שניתן למנות, לא חוזרים לפהבה משפטית.  מר גיא קלנר: 

 15 שלא ניתן למנות ויש עם כך בעיה נחזור לפה. זאת הצעתי.  

 16  גיא קלנר?   מי בעד הצעתו של חבר המועצה מר יעקב קורצקי: 

 17 אמר.  זה במקביל למה שדני  : לב-מר רמי בר

 18 במקביל למה שגם דני אמר.   מר גיא קלנר: 

 19     ר?מקובל. מי בעד הצעתו של חבר המועצה גיא קלנ  מר יעקב קורצקי: 

 20 מי זה השופט הזה?   : גב' בת שבע אלקובי

 21 מיכה.   מר יעקב קורצקי: 

 22  מיכה יפנה לשופט בדימוס.   עידן למדן:  עו"ד 

 23 ה.  אני הצעתי את נטע. אבל אומרים מיכ : לב-מר רמי בר

 24שופט, קדימה. מי בעד  מיכה. היועץ המשפטי של העירייה יבחר את ה מר יעקב קורצקי: 

 25 הצעתו של גיא קלנר?  

 26 אנחנו בעד.   רת וייזר: דב' גב

 27 ישיבה שלא מן המניין להציע.   ד"ר צחי שריב: 
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 1 מי בעד? מי נגד ההצעה?   מר יעקב קורצקי: 

 2 ברור שהם מושכים.    אמרתי. זה חלק מההצעה שהם מושכים, אז גיא קלנר:  מר

 3 הם מושכים את ההצעה.   עידן למדן:  עו"ד 

 4לנר? מי נגד. רגע, כמה בעד.  ק  יאמי בעד הצעתו של חבר המועצה ג מר יעקב קורצקי: 

 5 ספרתם.  

 6 כן. תשע.   גב' דברת וייזר: 

 7 תשעה בעד. מי נגד?   מר יעקב קורצקי: 

 8הישיבה חבר'ה תודה רבה  חמישה. מי נמנע? רוני נמנע. אני סוגר את   ורצקי: מר יעקב ק

בזאת   מכריזים  אנחנו  קשה.  שהיה  אמורה  למרות  שהייתה  לסדר   9שההצעה 

 10   ם.להיות ירדה מסדר היו

 11 

 12הצעת גיא קלנר שבה הצביעו תשעה חברים בעד וחמישה חברים הצביעו נגד ורוני    החלטה:

 13 . בלקין נמנע 

 14ועצה שהגישו את  גרת הדיון כפועל יוצא מן הדיון היא שששת חברי המבמס  להלן ההצעה:

מינוי   על  ויוחלט  שלהם  ההצעה  את  ימשכו  כדמות  ההצעה  בדימוס   15שופט 

 16, תשמע  המשפטית, שבה אנחנו נמצאים  יהאצאובייקטיבית שתבחן את הסיטו 

 17את שני הצדדים, יוכלו להיות מוגשות אליה שתי חוות הדעת והוא יקבע האם  

 18 לא יכול להתמנות.   לבצע את המינוי, האם דני  לביא יוכל להתמנות או ניתן

 19 

 20 
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