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 2 המניין מן   מישיבת מליאה 27מס'  פרטיכל                              

 3   תשפ"א כט' ניסן   ,11.4.21 ראשון ביום אשר התקיימה                       

 4 

 5  :משתתפים

 6  ראש העיר ויושב ראש   -  אבי גרובר  רמ

 7 ה ייריעה מנכ"ל  -  ורץמר ערן ש

 8 עיר ס' ר' ה-ו חברת מועצה -  גב' דברת וייזר 

 9 ס' ר' העיר -ו חבר מועצה - מר יעקב קורצקי  

 10 ס' ר' העיר -ו חבר מועצה -  עו"ד עידן למדן 

 11  חברת מועצה -  ' נטע זיופורפ

 12 חבר מועצה -  מר רביד פלד

 13 חבר מועצה  -  מר גיא קלנר

 14 20:05 העשב ףרטצה  ריע ה 'רל הנשמו חבר מועצה -  מר עופר קליך  

 15  ר מועצה חב -  ד"ר צחי שריב 

 16 ועצה  חברת מ - בת שבע אלקובי ' גב

 17 הצעומ רבח -    ןיקלב ינור רמ

 18 חבר מועצה  -  ני לביאד מר

 19 חבר מועצה   -  מר מיכאל דורון 

 20 עצהר מוחב -  ות דג מר ירון

 21 21:59 העשב ףרטצה   חבר מועצה -  מר רמי בר לב 

 22 

 23 צוות מקצועי

 24    הייגזבר העיר -  מר גידי טביב 

 25  פטי  היועץ המש -  עו"ד מיכה בלום 

 26  מהנדסת העיר   - אדר' עירית טלמור 

 27 ה ייריעהמבקר  - מר ניסים בן יקר  

 28 ת רושקת ףגא 'ר -    ןורהא ןר רמ

 29 ר יעה שאר ןגס רזוע -  מר זכי טיירי 

 30 

 31 ורדענ

 32 הצעומ רבח - י דיירג לאומש רמ

 33 הצעומ תרבח -    ןודד לבנע 'בג

 34 

 35 
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 1  .משכר מנכ"ל  30%במשרת אמון בשיעור  ה אישיבחוז

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 פרטי כל 

 10 

 11 31.1.21מתאריך  24. אישור פרוטוקול ישיבה מן המניין מס' 1

 12 

 13 7.3.21מתאריך  25המניין מס' . אישור פרוטוקול ישיבה מן 2

 14 

 15שור נתחיל, סעיף ראשון אי  .27מס'    ןישיבת מליאה מן המניי  ,ערב טוב מר אבי גרובר: 

 16 . אני מבין שרוני העברת הערות. 24וקול ישיבה מס' פרוט

 17 כן, כן, ענבר קיבלה.   מר רוני בלקין:

 18 היום כאילו העברת את ההערות?   מר אבי גרובר:  

 19 תיקנה.  .בלהעברתי ענבר הספיקה לק. כן מר רוני בלקין:

את    מר אבי גרובר:   לאשר  צריך  אבל  ו  זהכן,  כלוכאילו  ולא  ראו  לא  איך אנשים  אז   20ם 

 21 בסדר. נאשר את זה פעם הבאה.   ?שר להצביע על משהו שלא ראואפ

 22 זה מתייחס לדברים שרק אני אמרתי.  מר רוני בלקין:

 23ע על משהו שהם  אני אגיד להם עכשיו להצבילא. אבל אנשים לא ראו אז   מר אבי גרובר:  

 24ו משהו להעיר. זה  יש למישהם  אפשר להעביר את זה במייל וא  ?לא ראו

 25ים או  ר"תבבשני ענייני    וא משהו מאוד קריטיכזה. גידי יש איזה שה לא  
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 1 . 26-ו 24משהו שישיבה מן המניין  

 2 לא. לא שידוע לי.   מר גידי טביב: 

 3ל ירון גדות  ש  השאילת  3הבאה. סעיף    נכון. לא. פעם  מר אבי גרובר:  

 4 תעודת משפחה. בבקשה.  

 5 

 6   ביצוע החלטה תעודת משפחה – 24.3.21ת מיום דוירון ג ה. שאילת3

 7 

בישיבת   השאילת מר ירון גדות:  העיר.  מועצת  החלטות  ועדכון  ביצוע  אי  אחרי   8מעקב 

 9מועצה לפני כשנה אושרה פה אחד הצעה לסדר של הגוש החילוני. תשעה  

 10הנפקת תעודות משפחה מטעם עיריית רמת מועצה שחתמו עליה ל  חברי

 11היועץ  וות דעת  שפחה על ידי המדינה. חגדרים כמוהשרון. למי שאינם מ

 12המשפטי של העירייה שניתנה בהתנדבות מבלי שהתבקש לכך פסלה את 

 13חוקיות ההצעה. מאז ואחרי רמת השרון אושרו הצעות דומות בעיריות 

 14. ובהן ההצעות אפילו לא הק חילוני התומך בכךאחרות בהן אף אין ..מוב

גדול מההצעות   פה אחד. חלק  ישעברו  כבר  לא  הם   15ושמו. ברמת השרון 

 16עדכון לציבור מה קורה  המועצה וגם אין שום    יצעה העירייה את החלטתב

השאילת אז  החלטת   האיתה  את  לבצע  מתכוונת  העירייה  האם   17שלי 

המשפ היועץ  של  הדעת  לחוות  בניגוד  לא  המועצה  או  בלום  מיכה   18טי 

 19חלטה  המתכוונת לבצע את ההחלטה והשאלה השנייה מדוע לא מבוצעת ה

 20 כך.  ן שום עדכון לציבור על ואי

 21יושב יועץ משפטי, אומר שההצעה לא חוקית. אנחנו יודעים   ?מה אני אגיד  מר אבי גרובר:  

 22שעל פניו לפי חוקי מדינת ישראל תעודת משפחה, לא בדיוק תואם כנראה  

 23לא תואם את החוק. אני הצעתי שאנחנו נוציא  חוק. לא כנראה, הוא  את ה

 24ן שזה יהיה בזה של  היועץ המשפטי לא מוכ ה  ציא תעוד ואתעודה. שאני  

 25  תרון. עירייה. ישבו פה כמה חבר'ה ניסינו לחשוב על פה

 26 ?שאלתי זהו ירד מהפרק. לא יקרה מר ירון גדות: 

 27  י נ אן מחר להוציא תעודה.  עוד פעם אני מוכלא ירד מהפרק. אני אומר    מר אבי גרובר:  
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 1 אבל 

 2 תוציא.  מר ירון גדות: 

 3ודע שאתה לא ממש מתייחס שהו אתה יודע, אני יראש העיר. בכל זאת מ  :  רוברג יבמר א

 4  לזה אבל 

 5 לא אני לא  מר ירון גדות: 

 6  יש מקומות שזה נחשב.    מר אבי גרובר:  

 7 לא רואה.   רואה אניאני מתייחס  למשהו שאני  מר ירון גדות: 

 8פטי של העירייה יש יועץ מש  אני מוכן גם לסדר רישום והכל. אומר לך  מר אבי גרובר:  

 9פטי של עירייה שאומר אנחנו לא מוכנים קצועי שמקשיב ליועץ משדרג מ

 10, לעשות את זה. הרי האם זה היה חוקי והכל לא במרשמים של העירייה

 11  היית צריך אותי  

 12  ?אל זה ירד מהפרק, זה לא יקרה. זה יתבצע או לא יתבצעשואני  מר ירון גדות: 

 13גיד עליו. לופ שאני לא יודע מה להך יש לנו פה איזה שהוא  ומר לאי  אנ    מר אבי גרובר:

 14  אומר לך אמיתי.  

 15   ?האם זה ירק מהפרק או שזה יקרה הזה שאילת מר ירון גדות: 

 16או שהם מצאו את הדרך מה    ?האם העיריות האחרות עוברות על החוק מר רוני בלקין:

 17ו רוצים  חנאנ  מידכי למה לא פה כמעט ת  ?איך כן ולא למה לא  :שנקרא

 18ל העירייה על המון דברים להסביר לנו למה  ירה שת הבכודיקפלקבל מה

 19 לם כמנהגו ינהג, לא משנה. לא. עו

 20,  עיריית רמת השרון עושה בכלל יש כמה סעיפים בישיבה הזאת איזה יופי  מר אבי גרובר:  

 21בוא נתגולל על הדרג המקצועי ובוא נכתוב עליה כל מיני דברים ובוא נגיד  

 22פטי הזמן לבוא להגיד היועץ המשמיני דברים. אי אפשר חצי מל  ה כעלי

 23 חושב שזה נוח לנו ובחצי מהזמן לא. קשה תגיד לנו מה אתה  בב

 24נראה  . וכגם ראשי הערים האחרות לא רוצים לעבור על החוק  .כנראה שיש מר רוני בלקין:

 25שהם מצאו דרך אם ככה, אלא אם כן הם עוברים על החוק ואז צריכים  

 26 ה. למשטר ץולר

 27לח מכתב לראש עיריית זה ואני אבקש אולי נעשה הצרכה ליום  אש  אני  מר אבי גרובר:  
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 1 ?של היועצים המשפטיים ואז אולי. מה אתה רוצה שאני אגיד לך

 2  ?זהלא הצרכה. איך הוא עושה את  מר רוני בלקין:

 3וקי.  לא חה  שזיש יועץ משפטי, אומר לך    ?מה אתה רוצה שאני אגיד לך  מר אבי גרובר:  

 4 הרי בוא.   אני ?משפטיאותו רגע שאומר לי יועץ המה אני אמור לעשות ב

 5המשפטיים אומרים את זה. לא רק אני. כל היועצים    היועציםמ... עו"ד מיכה בלום: 

 6  המשפטיים אומרים  

 7 ומר שגם פה אפשר לעשות. זה בדיוק אומר שגם פה אפשר לעשות. אזה  אז   מר ירון גדות: 

ה ום: לעו"ד מיכה ב אומרייועצכל  המשפטיים  חוקי.  ים  לא  שזה  צריכה   הם   8עירייה 

 9   ?לפעול על פי חוק, אתם רוצים לא לפעול על פי חוק

 10יש לי שאלה כל היועצים המשפטיים בערים שבהם הוציאו תעודות   : מר מיכאל דורון

 11לא חוקי והערים עשו את זה בעצם על אף שהם קיבלו חוות שזה    קבעו

 12 דעת. 

יאני   ום: בלעו"ד מיכה  עיר  ודע איזה ערים עשלא  יודע  ואני לא  ו. אני   13אחת שעשתה 

 14יודע מה בדיוק המתכונת של גבעתיים. כל היתר ככל הידוע לי לא עשו.  

 15  הזאת   אם יש עירייה שפועלת בניגוד לחוק זה יוציאו כספים של התעודה

ה   , ישיא  ב ויח  עיגי  ףוסב על  מכיסם.  ישלמו  חוקית  הוצאה  האנשים   16לא 

 17 ם.  י כל היובנדמה ל. אי אפשר לשחק  שהוצאה

 18אני אדאג לזה, אני אשים אצלי מכונה אני    ,אני מוכן  ,אני אמרתי  ,רוני  מר אבי גרובר:  

 19נהל אצלי רישום, כל הכול. או קי. אומרים לי החברים לא. אנחנו רוצים א

בשהע העירייה  של  הלוגו  תחת  יועץ ירייה  אומר  העירייה.  של   20אתר 

שע בסוף  הרי  זההמשפטי  את  ל  ,ושים  לבוא  צריך  אאישוזה   21ומרים  ר. 

הם   יחד  שעובדים  המקצועיים  אנשי    אלהגורמים  הם   22פוליטיקאים, 

 23ם על, אומר להם היועץ המשפטי זה לא חוקי, אומרים מקצוע, הם אמוני

 24שות מחר, אני אמרתי אני מוכן לעטי שלי.  אני לא הולך נגד היועץ המשפ

 25בסדר, אבל אני יודע. אבל מה אם  .  היצנימל  תנ וכמ   אני מכספי אני אקנה

 26 היה חוקי אז לא היה צריכים אותנו. י אם זה זה היה חוק

 27 מה זה אם זה היה חוקי.   גב' דברת וייזר: 

יועץ המשפטי הזה  מר אבי גרובר:    28את רוצה שאני  זה מה שהוא אומר. מה    ,יש לך את 
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 1  ?אגיד לך

 2  ן מה להגיד.  לא. אי גב' דברת וייזר: 

רוצה שתגי מר ירון גדות:  אני  בכל מקרה.  עושה שתעשה  למרות  בכל מקר  ד שאתה   3ה. 

 4 חוות הדעת של היועץ המשפטי. 

 5אמרתי לך אני מוכן להוציא אבל אומרים לך הדרג המקצועי לא מוכנים    מר אבי גרובר:  

 6 ו זה יהיה. לאשר שבתוך האתר שלנ

 7  ?שאול אותך שאלהמיכה אני יכול ל : מר מיכאל דורון

 8 כן.  ם: עו"ד מיכה בלו

 9צריך  מה    ?כדי שהדבר הזה יתקייםך חוקית  ת בדרך לעשומה צרי : מר מיכאל דורון

 10   ?מה צריך לעשות ?לשנות. אם היינו עכשיו בכנסת איזה חוק צריך לשנות

 11 ריות ולעשות.  צריך לשנות את פקודת העי עו"ד מיכה בלום: 

 12 זה אומר מה.   : מר מיכאל דורון

 13ה. תעודת פשרת להנפקת תעודסעיף תקציב שמאלהקנות סמכות.   עו"ד מיכה בלום: 

 14 הכול.   אטוס. זהסט

 15 כלומר זה צריך. זה צריך.   : מר מיכאל דורון

 16 זה הכול. ממש פשוט.   פרופ' נטע זיו: 

 17 יתי  שאלת שאלה. תראה נטע זיו התווכחה א עו"ד מיכה בלום: 

 18 בה לזה עכשיו. ..של הכנסת מאוד קרו  מר אבי גרובר:  

 19גם נטע החוקי.    לי את המקורנטע זיו ואמרתי לה בואי תראי  ה  שע עו"ד מיכה בלום: 

 20ומיות לא מצאה לי את  זיו שהיא פה יועץ משפטי על, של כל הרשויות המק

 21 המקור החוקי.  

 22פשרת את  ת הפרשנות שלדעתי מא. אבל אני נתתי לך אתודה על המחמאה פרופ' נטע זיו: 

אתה   אבל  מש  .התוא  ת לביק  לאזה  בית  דבר  של  יצטרך  ובסופו   23פט 

 24 להחליט. 

 25 העיריות.  ם פקודת אני רוצה להבין הא : וןמר מיכאל דור

הרשויות   עו"ד מיכה בלום:  של  המשפטיים  מהיועצים  אחד  שאף  נטע   26מעניין 

 27ל חיפה, לא המקומיות לא קיבל שום פרשנות כזאת, לא יועץ המשפטי ש
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 1 .  יועץ משפטי של ירושלים. אף אחד לא קיבל

 2  שר.  הוא לא פרופ' נטע זיו: 

 3  הצליחו. ישור לא יבלנו את האעשו ולא ק גם כפר סבא מר רביד פלד: 

 4 נו אז אני לא מבין.   עו"ד מיכה בלום: 

 5  בתל אביב כן.   פרופ' נטע זיו: 

 6  גבעתיים אנחנו יודעים שכן.  : גב' בת שבע אלקובי

 7 ודע על כפר סבא.  אני לא יודע אם גבעתיים, אני י מר רביד פלד: 

 8 ה המתכונת.  מה המתכונת שהם רוצים. אולי ז : מר יעקב קורצקי

 9 י, שנייה. בוא נהיה אמיתיים שנייה.  'צאל בבא  ובר:  מר אבי גר

 10 ..אז החוק לא  עו"ד מיכה בלום: 

 11 אם מדינת ישראל הייתה מכירה בזה.   מר אבי גרובר:  

 12 י לא. מתי ..ניתן לפרשנות. תחליטו מתי החוק הוא מעבר ..ומת יכה בלום: ד מעו"

 13 מה   ת הם עשו. אולי זהתבדקו באיזה מתכונ ב קורצקי: יעקמר 

 14 ממש לא. יש להם באתר העירייה.  ע זיו: פרופ' נט

 15 יש להם באתר. הם אומרים שיש להם תעודת איך קראו לזה שם.   מר אבי גרובר:  

 16 תעודת זוגיות ומשפחה.    פרופ' נטע זיו:

 17 רישום זוגיות.    מר אבי גרובר:  

 18 . וןנכ פרופ' נטע זיו: 

 19וגיות. זה מה שאמרו לי  רישום ז  פחה. זה תעודתתעודת מש  לא. זה לא  מר אבי גרובר:  

 20 ר רישום זוגיות.  אישו  .סנאוינשזה סוג של 

 21 אבל גם את זה הוא לא מאשר.  פרופ' נטע זיו: 

 22  פעם אני אומר.  ד עו  מר אבי גרובר:  

 23 ישום זוגיות. זוגיות אז בוא נחליט שעושים ררישום  רושיא מר ירון גדות: 

 24 משפחה.  שהוא  ת ויגוז אנחנו רוצים אישור פרופ' נטע זיו: 

 25 אני בעד אבל יש לי פה חלק מהחברים שמתעקשים על זה.   ובר:  אבי גר רמ

 26 בסדר נמשיך עד שנגיע.   פרופ' נטע זיו: 

 27הוא אמר לך את זה.    תקשיב. לא תקבל אישור ממיכה, להוציא תעודה.   ר:  מר אבי גרוב

א בעכשיו,  מכירה  הייתה  ישראל  מדינת  היינו  נישם  לא  אז  האלה   28ואים 



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                   

 11.4.21יאה  מן  המניין  מיום  מישיבת  מל  27כל מס' פרטי

9 

 1ולא היינו צריכים את כל הדברים כי היית  ות האלה צריכים את כל ההצע

הפנים   למשרד  הולך  ישראבא  מדינת  שלך.  הנישואין  את  לא  ורושם   2ל 

 3 ה היה פה אחד? ה אנחנו אני חושב זפה אנחנו כמועצ מכירה בזה.

 4 פה אחד.  מר ירון גדות: 

 5בעד. אני אמרתי   מצביעים  רנו שאנחנוהיה פה אחד, אמ  פה אחד נכון. זה  אבי גרובר:   רמ

 6ם. אני מוכן מאצלי להוציא תעודה.  לך, אני כבר אמרתי גם להם עוד קוד

 7ם שיהיה תעודת משפחה אומרים לי לא. זה לא הקטע. הקטע הוא שרוצי

 8צליח לגרום  כל הזה יחתמו. אומר לך אמיתי, את זה אני לא מכאילו שפה  

לעשות. המקצועי  לא  לדרג  זה  אומר  משפטי  יועץ  א  יש  שאנחנו חוקי.   9ו 

 10רוצים לעשות הצהרה אבל להיות קצת ליד ואני חושב שזה עדיין הצהרה.  

 11מה    אני אומר, בכל  רך אגב עוד פעםוזה עדיין משמעותי וזה עדיין חזק, ד

 12ך לכל כעירייה, אם אתה הולך לקנטרי או אם אתה הול  למיטב ידיעתיש

 13ו למעשה שתיים, כל הדברים האלה אנחנמקום אחר, הורה אחד הורה  

 14 מכירים באופן מלא.  

 15איפה כתוב שאנחנו יכולים להכיר בהורה אחד והורה שתיים. תראה לי   פרופ' נטע זיו: 

 16   .תויריעה את פקודת

 17 יש פסיקה על זה. כן.   ה בלום: מיכ עו"ד

 18ואם יש  ע  ני יודת העיקרון כעירייה ממה שאאבל אני אומר עוד פעם ברמ  בי גרובר:  מר א

 19אז שיגידו לנו. זוגות חד מיניים, דרך אגב   ם להשתפרמקום שאנחנו יכולי

 20ני לא  זה לא רק זה. אבל אנחנו מקבלים כל מה שמקבל כל זוג אחר. א

זו בין  אפליה  גמכיר  של  זוג  לבין  מיני  חד  ואי ג  אפליה  בר  מכיר  לא   21שה. 

 22 כזאת. 

 23 ור.  לא בעיה אז תיתן על זה איש ל זה אומרים משפטנים ..אם זה, עאבי פרופ' נטע זיו: 

 24   . ם ילוגיעב  בוא נעשה, בוא נעשה תעודה של עוד פעם עכשיו אנחנו הולכים  גרובר:   אבימר 

 25 על אחת כמה וכמה.   פרופ' נטע זיו: 

 26  שהיא דרך ממש לפתור   וכשיו בזה הרגע אני לא רואה איזכי אין פה דרך ע :  גרובר מר אבי

 27י יכול  ד פעם אנון, יושב הדרג המקצועי ועות, יש פה רצאת זה. יש פה נכונו

על  אמון  אני  אומר  הוא  בזה.  מכירה  לא  ישראל  מדינת  כי  אותו   28להבין 
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 1וזה קיד שלי . זה התפהחוק, זה כתוב בחוק, אני אומר לך מה כתוב בחוק

 2. אנחנו מנסים לעשות פה הצהרה לייצר הצהרה, סוג של  מה שאני עושה

 3ואני   חשוב שאנחנו מדברים על זה  לאתגר את המערכת. ואני חושב שזה

 4שב שאנחנו עושים עוד הרבה פעולות מעבר לזה. זה לא נעצר רק פה.  חו

 5 פעילות.  וגם בתקציב אישרנו דברים לטובת בית שמועדון שממנו תהיה

ס הדבריועובד  וכל  כל  וציאלי  את  באמת  לתת  באמת  כדי  האלה   6ם 

התמי כל  את  שאנחהמעטפת,  מה  כל  אפשר,  שרק  מה  כל  יכולים  כה,   7נו 

 8אני אומר אז לא נקרא לזה תעודת משפחה  עודה אז  לתת. בקטע של הת

 9נקרא לזה אישור רישום זוגיות. אפשר לעשות את זה ואני חושב שזה נותן  

 10 ושלם. למה שזה.  יד שזה מענה, להגאיזה שהוא מ

 11   ?דרלא נקרא לזה תעודה אלא אישור זה בס פרופ' נטע זיו: 

 12 פעם ראשונה שזה עולה פה.  .אני אבדוק עו"ד מיכה בלום: 

 13 לא. זה לא פעם ראשונה.    טע זיו:פרופ' נ

 14 אל תגידי לי.  עו"ד מיכה בלום: 

 15 לא. כי אני דיברתי איתך על זה בטלפון.  פרופ' נטע זיו: 

 16  בתי חוות דעת על תעודה. אני לא כתבתי על.  אני כת יכה בלום: ד מעו"

 17 ה.  דה. יש תעודות שמועצה מוציאאתה כתבת חוות דעת על כל תעו : מר ירון גדות

 18  אני כותב אותם.  אתה אל תגיד לי על מה אני כותב.  ה בלום: מיכ עו"ד

 19 על כל תעודה כתבת.   מר ירון גדות: 

 20  . אני כתבתי עו"ד מיכה בלום: 

 21 אבל על כל תעודה.   ת: מר ירון גדו

 22   ..ראית מה אני כתבתי. עו"ד מיכה בלום: 

 23 חוק מרשה לתת.  וימות שהשיש תעודות מס נכון הוא כתבאם אני מבין   מר אבי גרובר:  

 24 נכון.  עו"ד מיכה בלום: 

 25זה מה שהוא אמר. יש בחוק רשימה איזה תעודות אתה יכול להוציא. זו   מר אבי גרובר:  

התעודות.  לא   התעודה  אחת  את  להוציא  סמכות  מופיע  לא   26בחוק 
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 1  הספציפית הזאת.  

 2 ודה. יש עיריות שמוציאות תע : ן גדותמר ירו

ב  מר אבי גרובר:   זוגיות. אנחנו נכיר  ציא תעודה בולהו  מקוםאז   3א נעשה אישור רישום 

 4  בזוגיות הזאת.  

 5יה ואז אפשר זה  יא מהעיריאין בעיה. מבחינתי הכול בסדר. אפשר להוצ מר ירון גדות: 

 6נה, אף אחד  אבל הציבור צריך לדעת עברה פה החלטה פה אחד, עברה ש

הציבור   את  מעדכן  קורה  לא  לא  מה  זה,  עם  קורה  אמה  זה,   7נחנו  עם 

 8 הולכים על זה, אם עכשיו פה החלטה. 

 9  תרון. כי אנחנו מנסים למצוא פ   מר אבי גרובר:  

 10 נטע. חר, מה שהולכים על כיוון א מר ירון גדות: 

 11  אני הצעתי את זה גם קודם.   מר אבי גרובר:  

 12 עוד הצעה לסדר או שזהו. צריך לעשות בשביל שזה יקרה. מה אז  מר ירון גדות: 

 13 לא שום.   ובר:  אבי גר רמ

 14  ירון, אני דיברתי איתך, אתה חבר ועדת סובלנות ושוויון.  מר דני לביא:

 15 זה לא קשור לוועדה.   מר ירון גדות: 

 16  אתה חלק מהתהליך ואתה חלק.  דני לביא: מר

 17 עתי בעד.  גם כן, אני רק הצב אני לא חלק מהתהליך מר ירון גדות: 

מהמקום ני לביא:ד מר חלק  אנח  אתה  ומנסשבו  ועובדים  יושבים  את נו  לקדם   18ים 

 19הדברים האלה. יש פה צוות שלם. שמנסה לגלגל את הדיון הזה גם עם  

המ היועץ  עם  וגם  העיר  בעבודה טישפראש  שותף  להיות  מוזמן  ואתה   ,20 

 21 ולדאוג שזה יקרה.   הזאת ולקדם את זה לכיוון שצריך לעשות את זה

 22ני לא  איתי זה לא משנה לא ביקשו ממ  בלעדי,  עברה שנה, קידמו את זה ת: מר ירון גדו

 23. אני רוצה לדעת מה קורה עם זה. האם  הקרה שום דבר. אני מעלה שאילת

מ  או  מהפרק,  ירד  מה    ?משיךזה  שזה  בוועדה.  חבר  שאני  קשור  זה   24מה 

 25 ?קשור

 26לעניין אישור רישום  , יבוא ויבדוק  יב. היועץ המשפטיחבר'ה חבל סתם לר  מר אבי גרובר:  

 27חושב שאולי בתל אביב או משהו כזה, מהבדיקה שלי בערך   ות. אניהזוגי

ונבדוק   נבוא  עושים.  בישיבה הבאה.  ככה הם  לעדכן  אני אשמח  זה   28את 
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  1 

 2אני רק מזכיר קודם כל יש לי שאלת המשך. אני רק מזכיר שאנחנו באנו   גדות: ירון  מר

 3שאף  מיכה התנדב לתת חוות דעת  נו וזה עבר, מה שכתבתי ואמרתי,  הצבע

 4 לא ביקש אותה ממנו, ועכשיו זה תקע את התהליך.  אחד

 5  אתה לא מבין את המושג. אין דבר כזה.   עו"ד מיכה בלום: 

 6ת המושג. כי לפעמים אני שואל ומבקש חוות דעת שלך  יר לך אאני אסב מר ירון גדות: 

 7אחד לא   תת אותם כשאני מבקש אותם. פה אףואתה אפילו לא מוכן ל

וא ממך  אותה  נתת  ביקש  תוקעת. וחתה  והיא  זה  את  שתקעה  דעת   8ות 

 9 עכשיו שאלת ההמשך שלי, 

 10י בפני כל יע את עמדתיש לי סמכות. כי החוק מאפשר לי סמכות להב עו"ד מיכה בלום: 

 11  החלטה. 

 12נוספת של מיכה בלום  בסדר. שאלת ההמשך שלי אומרת, יש חוות דעת   מר ירון גדות: 

 13רקטוריונים. ניתנה  יד זיציה לשחייבים למנות חברי אופו  שאמרה ובכתב

 14בכתב, ואף אחד פה לא כיבד אותה. הצביעו נגדה. מתעלמים ממנה, היא  

 15ם לפי חוות  כולם מתיישריחה זה משהו שעודת משפלא מעניינת, פתאום ת

 16 דעת למרות שזה עבר במועצה, 

 17וב הרבה מאוד הצביעו ר לשאלת המשך. שתיים, הרלא קשו  אחד. זה עידן למדן:  עו"ד 

 18   .זה נפל בעד,

 19 אז אני אומר.   מר ירון גדות: 

 20  זה לא קשור לשאלת המשך.   עידן למדן: עו"ד 

ה מר ירון גדות:  לשאלת  קשור  שחוותזה  שאומרת  ה  משך  היועץ  של   21משפטי הדעת 

 22לחוות דעת  מבטלת החלטות מועצה והחלטות מועצה יכולות לבוא בניגוד  

 23שהצביעו   הל, יש כאשהיה בדירקטוריונים. נכוןשל היועץ המשפטי כמו  

 24מגנים פה עכשיו על  שבהתאם לחוות הדעת של היועץ המשפטי ויש כאלה  

למרות   נגדה  והצביעו  שלו  הדעת  מוסמכחוות  הייתה  בכתב,  שהיא   25ת, 

 26 צ. "אפילו אחרי פסיקות בג מסודרת,

 27אל את השאלה  אתה עוד פעם אתה שוה שונה אבל.  כבר הסברנו במה ז  מר אבי גרובר:  
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 1  ה. ריאת האמ  ת. אמרתעשית א

 2 ? במה זה שונה מר ירון גדות: 

ואו  מר אבי גרובר:   המשפטי  היועץ  לך  שאומר  תעודה  להוציא  מבקשים   3מרים  אנחנו 

 4המשפט. חבל שנחזור על זה. אומר    יים תן לי לגמור אתהדרגים המקצוע

 5כם לא  יים שזה לא חוקי. אני אומר לעוצקהיועץ המשפטי והגורמים המ

 6שגם   ,. נושא של מינוי הוא נושא אחרדחה דבר אלהשלים את התהליך. ז

 7 נבדק עכשיו ואני מקווה שנצליח להגיע לעמק השווה שם, בוא נעבור סעיף. 

 8 הבאה?   השאילת ב.טו ר ירון גדות: מ

 9 כן.   מר אבי גרובר:  

 10 

 11 2020רי העיר רמת השרון לשנת טקס יקי -1.4.21. שאילתה ירון גדות 4

 12 

השאילתה ירון גדות:  רמ יקי  ברתמד   הזאת  שלי.  טקס  לשנת על  השרון,  רמת  העיר   13רי 

 14 , אני כתבתי שהרקע אני אתן אותו בישיבת המועצה. 2020

 15   כבר נגמר לך. התעצלת לכתוב.  גרובר:   מר אבי

 16 חיכית שדברים יקרו.  לא התעצלתי לכתוב.  מר ירון גדות: 

 17    ואחד. 2021או  2020 קין:ני בלמר רו

 18  .2020 ות: מר ירון גד

 19  עוד לא ישבה הוועדה.  2021  מר אבי גרובר:  

 20ישבה הוועדה הוחלט יש יקיר העיר חיכו    2020עוד לא ישבה הוועדה.    2021 מר ירון גדות: 

 21בשבוע האחרון,  והרקע הוא שכבר התחלנו לקיים טקסים זה קרה    לטקס.

 22ת ובמתכונות  ם במסגרות מסוימוקסים טלקיי  פשרזה גם בשבוע הזה וא

לא  מסוי מדוע  שלי  והשאלה  לקיים  אפשר  היה  הזה  הטקס  ואת   23מות, 
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 1 ?יש תשובה ?קיים עד כה טקס יקירי העיר, ומתי הוא יתקיים הת

 2  כן.   מר אבי גרובר:  

 3 מעולה.  : ן גדותמר ירו

 4  . 4.5 ב  מר אבי גרובר:  

 5 ד.  מעולה כל הכבו מר ירון גדות: 

התקיים    גרובר:   ביא רמ לא  קורונהוא  הייתה  עכשיו    .הכי  רק  זה  אומר  שאתה   6כמו 

 7טקס יקיר העיר   .חרונים הדברים מתחילים לקרותבשבוע, שבועיים הא

 8זה היה פה. זה    ברוב השנים התקיים סביב יום ירושלים אני בזמנו. ככה

ירושלים, יום  יוני,   9ה שזשב  אני חו  תמיד היה קורה בסביבות כזה מאי, 

 10ה עוד איכשהו  שלים. למרות שדווקא השנמה הקשר שלנו ליום ירו  חותפ

 11  זה קשור. 

 12 יהורם גאון.  מר ירון גדות: 

 13מת  זה עוד איכשהו יכול להיות קשור אבל זה. אבל רצינו לקיים את זה בא  מר אבי גרובר:  

לא   לקרקע.  עלתה  נוסדה.  השרון  רמת  שבו  התאריך  זה  חנוכה   14סביב 

לנו  הת הוכבחנאפשר  יום  אחרה  לסביבות  חזרנו  יוצא ון.  זה   15ירושלים. 

 16מתאמים את זה, שאיפה  בעשירי, אז אנחנו עושים באותו שבוע.    לדעתי

 17אם לא יקרה משהו ממש בלתי צפוי ברביעי במאי יתקיים הטקס. כולם 

 18   שהיא נפטרה מאז. תחאמ כולל כולם חוץ

 19חות ויקירי העיר  משפח ה טובם  אני שמח לשמוע ואני בטוח שהרבה תושבי מר ירון גדות: 

שמעצמם   ואחד  ומשפחותיהם  עשרים  ועשרים  יקרה.  שזה  לשמוע   20חים 
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 1 יקרה אם כבר  מתי זה 

 2  שאיפה בחנוכה.    מר אבי גרובר:  

 3 אחרי זה. חנוכה שהשנה באה.  מר ירון גדות: 

 4  של עשרים ואחד.    גרובר:  מר אבי 

 5   .התלאיהשאה בדצמבר כזה. סבבה. סיימתי את  מר ירון גדות: 

 6  לסדר.   , הצעה5סעיף   מר אבי גרובר:  

 7 

 8 

 9 ם מונופול חב"ד במרחב הציבורי.  סיו  –  30.12.20. הצעה לסדר ירון גדות  5

 10  שלי? מר ירון גדות: 

 11  כן.   מר אבי גרובר:  

 12  אה כבר תפסת חצי ישיבה. ם לישיבה הב הכול שלך. ג מר רביד פלד: 

בינ  מר ירון גדות:   13את    סוסדר אחת. אבל אני אתפה להצע  יםתילישיבה הבאה תפסתי 

 14 הכול. 

שע   מר אבי גרובר:   עד  אחת  בשעה  ארבע היום  אקבל  אני  כבר  בלילה  עשרה  שתים   15ה 

 16  הצעות לסדר, שתי שאילתות. 

 17שלחתי    ון. אוקי זאת הצעה לסדר שכברמעדיף להפתיע אותך ברגע האחר מר ירון גדות: 

ב ו  30.12אותה  ונדחה,  נדחה   18ד  "חב  נופולמו  יוםסל  ע  מדברת  היאאבל 

 19החלטתי  מזכיר זאת הצעה שגם עלתה לפני שנה וורי. אני רק  במרחב הציב

 20להוריד אותה מסדר היום או שהצבענו אני לא זוכר מה היה, אבל דובר  

ה במרחב  שלהם  המונופול  את  שיבטלו  זה  ולכן  על  בוצע.  ושלא   21ציבורי, 
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 1 ד  "העליתי אותה שוב. אז הרקע, תנועת חב

 2  דים עכשיו.  לך לקרוא את שני העמוהוה תא  :  מר אבי גרובר

 3 כן. עמוד וקצת.   מר ירון גדות: 

 4  טוב.   ר אבי גרובר:  מ

 5 אני אספיק בעשר דקות.   מר ירון גדות: 

 6  יאללה.   מר אבי גרובר:  

חב מר ירון גדות:  תנ"תנועת  היא  היותה  ד  לגבי  הדעות  חלוקות  אשר  מיסיונרית   7ועה 

האורת ביהדות  וגם  ידוכסיוציונות  כת  רבש  הסתייגויות  בין  לפיה   8ות. 

 9וגדרת הפוכה ליהדות. קהילת תפיסתם לגבי הגעת המשיח שמהשאר בגלל  

 10ד ברמת השרון קטנה מאוד וכוללת ברובה שליחים שאינם ילידי רמת  "חב

 11יץ את אמונתם בקרב הציבור החילוני. בשנים  השרון שהגיעו במטרה להפ

הס ה  רתבהאחרונות  ושיתוף  החזק  לגרעין "חב  ביןעולה  פהקשר   12ד 

הושבעהולהתורנית   שעבר  בשבוע  הנוכחית.  השרון  רמת   13לכנסת    ישיבת 

 14ד לגרעיני ישיבות הקו,  "לראשונה סיעה המורכבת מחיבור בין נתמכי חב

 15ים  טנים קיצוניים וכהניסעוצמה לישראל ונועם. עוצמה לישראל הם גזע

 16אף  יר  בן גבותו  ד. א"ידי חב  בראשם עומד איתמר בן דביר והם נתמכים על

 17י הבחירות וחברי נועם שממקימי נתנאל מקימי  מו אחרד בנאו"הודה לחב

 18ישיבת רמת השרון הנוכחית והגרעין התורני. במהלך השנים בגלל חוסר  

 19ד כמונופול, בפועל "ד התקבע מעמדה של חב"הבנה למהותה של תנועת חב

 20ם בעוד  בהפעלת מיצגים ופעילויות דת במרחב הציבורי ברמת השרון. וג

תפיסתם  הם  ובוערים   החגים    ..את  שאינו  לגבי  הציבור  לכלל   21היהודים 

בין השאר גם במסגרות הכוללות הפלית נשים. שותף לדעותי וזאת   22הם. 

 23זיים לדוגמא הצבת החנוכיות והסוכות במרחב הציבורי במקומות המרכ

 24ד ואין אזכור לעיריית רמת השרון. אין  "ביותר בעיר בהם מתנוסס לוגו חב

 25יברלית תמשיך לתת ורליסטית ולחילונית פל  עירן כהשרו  דקה שרמתהצ

הבלע הזכות  את  חבד  בטקסים בידי  הציבורי  במרחב  להשתמש   26דית 

שסיעות   העובדה  לאור  במיוחד  וזאת  ישראל  בחגי  הקשורות   27ופעילויות 

 28וב במועצה, התחייבו בפני הבוחר לפעול למען הנרטיב של אשר מהוות ר
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 1אמרתי לפני  מצב הקיים.  ם בפרישר מוש מדת, אשוויון כיבוד החוק וחופ

והוסכ  המועצה  בפני  הזאת  ההצעה  הבאתי  אך  כשנה  שינוי,  שיתבצע   2ם 

 3ד במרחב הציבורי  "למרות זאת לא קרה דבר, וגם השנה הוצבו חנוכיות חב

 4לערכי    ת חלק גדול מתושבי רמת השרון המתנגדים..ובצורה מבייש.בניגוד

תתבקש העיר  מועצת  הזאת.  הצעה    התנועה  כלפי   5להחליט  מן  דלקזאת 

העיכד לא  לקמן:  חנוכיות במרחב הציב"תאפשר לחברייה  להציב   6ורי,  ד 

וחנוכיות במרחב   כגון סוכות   7ללא אישור. הצבת מיצגים במות וסמלים 

לבצע שלא  תבחר  שהעירייה  ככל  תאושר    הציבורי,  בעצמה  להתקין   8או 

 9רייה  שתקיים העי  באופן שקול הוגן ושוויוני באמצעות קול קורא או מכרז

סבזמ טרםן  או    ביר,  בכך.  החג  שירצו  גופים  בין  העירייה  שתקבע   10סבב 

 11ל יופיע גם  "גופים מסחריים או מוסדיים על מיצגים שיאושרו כנלרבות  

 12וע לאירוע בעל אופי  סמל העירייה. ככל שהעירייה בחרה לתת חסות או סי

 13לות וזרמים דתי מסורתי או קהילתי, החסות תינתן באופן שוויוני לקהי

 14יעים במסמך המדיניות בעניין הדרת נשים ות המופלעקרונ  פוףובכונים  ש

 15 נשים.   וללא הפלית

 16לא הבנתי. אתה מציע להוריד אותם או שאתה מציע לתת שוויוניות כאילו   גב' דברת וייזר: 

 17  לא הבנתי את ההצעה.  ?אין שוויוניות

ה מר ירון גדות:  בכל  שמופיעות  שהחנוכיות  מציע  יהיואני  לא  ל  עיר,   18ד  " חב  של  וגועם 

 19 ה מונופוליסטית.  צורב

 20 אז רגע, השאלה   גב' דברת וייזר: 

 21  . חנוכייהוהוריד לו את ה חנוכייהאתה מכיר מישהו ששם   אבי גרובר:   מר

 22 הם באים.  זאת אומרת  והורידו מה חנוכייהשם  מר ירון גדות: 

 23    ?אתה אומר שיש מונופול  מר אבי גרובר:  

 24   ייםרכזים המבכל הצמת ות: מר ירון גד

 25    ?אתה אומר שיש מונופול  רובר:  בי גמר א

 26 כן.   מר ירון גדות:

לו לפעול,    מר אבי גרובר:   נותנים   27שמישהו מנסה להילחם במונופול מורידים אותו. לא 

 28ל לשים. אני שואל אם אתה מכיר מישהו ששם  כאילו רק גורם אחד יכו
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 1ם  היחידיהם  אם  . אז  לאומר מונופו  חנוכייה אתה אומר מונופול. אז אתה

 2  . ם, אז זה לא שיש מונופול, הם היחידים ששמיםששמי

 3 אם היה מכרז, קול קורא. משהו שוויוני.   מר ירון גדות: 

 4  אין מכרז. אתה רוצה תשים חנוכייה.    מר אבי גרובר:  

 5 אני לא יכול לשים חנוכייה. כרגע זה מונופול.   מר ירון גדות: 

 6 מהם, הם מתאמצים ועושים עבודה.   צהאתה רומה אז ייה. תשים חנוכ  :  מר אבי גרובר

 7 השאלה אם אתה רוצה להוריד אותם או מה.   וייזר: גב' דברת 

 8  אתה רוצה תשים חנוכייה.   מר אבי גרובר:  

 9 ריע.  לי אישית מפ מר ירון גדות: 

 10 להוריד או להוסיף. זאת שאלה.  גב' דברת וייזר: 

 11  וא אומר.  יד הלהור  מר אבי גרובר:  

 12 ולתושבים מסוימים בעיר מפריע.  ן גדות: ירומר 

 13  אני רוצה שהוא יגיד את זה שנייה.  וייזר: גב' דברת 

חב מר ירון גדות:  של  לוגו  עם  מרכזית,  צומת  בכל  חנוכיות  שמופיע  מפריע  בלי "לי   14  ד 

 15 ר אישו

 16 אחד. אני אגיד לך.    מר אבי גרובר:  

 17וצים לעשות על  יר. רלתחק  שיו עכ  הגיעוש  יש קטע מדהיםאז אתה רוצה   גב' דברת וייזר: 

 18ועצה שהן הגיעו למסקנה, יש פורום מטורף שעקב  ה אמנה כל חברות המז

 19אחרי זה שיש נטייה לגברים במועצה תמיד להיכנס לדברים של הנשים. 

 20  כשיו אמנה להפסיק לעצור נשים באמצע. רוצים לחוקק ע

 21   ?אני עצרתי אותך מר ירון גדות: 

 22 אלתי שאלה. אתה. ש קת לא וחא צאני ל דברת וייזר: ' גב

 23 פניו לא קיבלת רשות דיבור אבל אני אתן לך   על  מר אבי גרובר:  

 24 אנחנו הולכים להצטרף לזה. כי זה קטע.   גב' דברת וייזר: 

 25 י לא אפריע. ט כזה אנאחרי טקס  מר אבי גרובר:  

את   גב' דברת וייזר:  נכון,  ועכשיו.  ומצאו  זה  את  בדיחקרו  בשיחה  הזהיית   26ו חקרה.  ון 
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 1 מרתי בהתחלה שאין מצב או ואומצ

 2  במקרה שלנו זה לא נכון.   נר:מר גיא קל

 3 במקרה של רמת השרון זה לא נכון.  מר רביד פלד: 

 4 הנה.  גב' דברת וייזר: 

 5   וטעים אבל.אותנו לא ק מר גיא קלנר:

 6ה לק מזאמנה, אנחנו ח  אז בוא אני אגיד לך משהו. עכשיו הולכים לחוקק גב' דברת וייזר: 

כןאנחו לזה חשבתי  אתה    נו  נצטרף  עכשיו  בהתחלה  יודע  ואמרתי   7לרגע 

 8שזה לא קורה ברמת השרון על ...היחסי הבוטה שלנו של שלוש מתוך שבע  

לא   עוד  בוטה.  זה  כמה  מבינה  אני  עכשיו  רק  עשרה  הישיבה.   9התחילה 

ז נותנים  שלא  להגיד  יכול  אתה  למשפט.  נכנסתם  משפט,   10כות  אמרתי 

אז   מדיבור.  שבקשאני  אף  מעכשית  לא  ו  הוא  אם  זכות  יקבל  לא   11אחד 

 12מבקש את זה. אבל למה אתה כל הזמן עוצר. כי אני אישה. על גבר לא 

 13 היית מעז לעצור ככה.  

 14 דבר. דני ביקש לדבר ואת התחלת ל    ד"ר צחי שריב:

 15ם עם אצבעות  יש לי שאלה. אתה רוצה לעשות לפי אצבעות. מעכשיו כול גב' דברת וייזר: 

אתכולם  ושים  שע  או  ליטו.תח לעצור  שמנסים  או  פה   הצבעות   16הנשים 

 17במיעוט. גם ככה אנחנו במיעוט. ולא מקשיבים למה שיש לנו להגיד. אתה  

היא הצעה לה בציניות, האם ההצעה שלך  לא שואלת   18וריד את  מתכוון, 

 19ד כי יש איזה בעיה מיסיונרית של התנועה. או שאתה מציע הצעה  "החב

 20ריד וגם רוצים להוסיף. צריך להו  וציםם רשג  החליטופית. אי אפשר לחל

 21להחליט על אחת משתי החלופות. יש לך בעיה עם עצם העובדה שהם בכלל  

 22קיימים במרחב הציבורי בגלל שהם לכאורה תנועה מיסיונרית או שאתה  

 23עצם מציע שיהיה פשוט שוויון. ושיהיה איזה שהוא תקנון או קול קורא ב

 24כתוב אותו לשוויוניות מי ישנה  א משל  ו אחרשהוא מסמך כזה אאו איזה  

 25 ת חנוכיות. זה מאוד נפרד. של הצב

אני   מר ירון גדות:  לחברי אאז  גם  לי  ונראה  אחרים  לתושבים  וגם  אישית  לי  לך,   26ענה 

 27ד. מה  "ל הצמתים המרכזיות עם לוגו של חבמועצה מפריע שמתנוסס בכ
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 1 נית.  תרון ומה הצעתי. כן, בצורה שוויוהפ

 2  ריע הלוגו מפריע. מה מפ הבנתי אל : בלום עו"ד מיכה

 3ד  "ד מנהלים את זה כן, הלוגו מפריע. חב"ד וחב"מפריע שזה לוגו של חב ירון גדות: מר 

 4 מבחינתי 

 5  ? אז מה אתה מציע גב' דברת וייזר: 

 6 ד מבחינתי מייצגת משהו שאני לא רוצה אני לא חושב שרמת השרון.  "חב דות: מר ירון ג

 7  ת את עצמך. איך תדע להצביע אם לא הסבר  .הצבעהה העל מאבל  דברת וייזר: ' גב

 8 אני מציע שיהיה אפשרות לכל מיני זרמים,   מר ירון גדות: 

 9  אבל יש.   מר אבי גרובר:  

 10 ה שהיא הצעה. תצא לקראת החג ..איז להגיש הצעה, שהעירייה מר ירון גדות: 

 11קש אז לא במהו  מישו אם  ן היום את זה. כאילאין הצעה בכלל. למה אי גב' דברת וייזר: 

 12 ?נותנים

שם  בי גרובר:  מר א מישהו  אם  אותך  שואל  מאחרים  אני  מונע  היחידים    ?מישהו   13הם 

 14ששמים. עכשיו אמרתי בלי קשר דני לביא רוצה להגיד אז אני כן בוא אני 

 15 אשלים אותך. אני אין לי מה להשלים. 

 16 כן. תן לי בבקשה.   מר דני לביא:

 17 בלי קשר.  א רצה אחרי זהגים גו  :  ברי גרומר אב

 18הטמעה של הערכים שאנחנו חושבים אותם לנכון, לוקחת זמן אבל כבר   מר דני לביא:

עושים  שאנחנו  יפה  מאוד  לפעילות  עדים  אנחנו  האחרונות,   19בשנתיים 

 20ו הצבנו חנוכייה וגם משה...הואיל גם לבנות אותה ואנחנו  בתרבות, אנחנ

אירוע מייצרים  הברחב  קהילתי  בעצם  לקעירי  ונותנים  שונו,   21ת הילות 

 22להיות נוכחים באירוע ואנחנו כך מציינים אנשים שהם עם הישגים כאלה 

בעצם  הקהילה.  את  פוגשים  וכו'  יזמות  התנדבות,  ספורט,  עם   23ואחרים 

 24ג של כולנו לכולנו. וזאת יוזמה שהיה צריך לעשות  הופכים את חנוכה של ח

 25לייצר במגמה בעצם    ות,תרבשיו ביכים עכאותה. או קי. אנחנו גם ממש

כדי לאות אומר,  שאתה  כמו  קורא  לכל  אפשרות  ציבוריים  מתחמים   26ם 
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 1 להציב חנוכיות ולקרוא לשלל תושבי העיר להציב חנוכיות. 

 2 מאיפה  מר ירון גדות: 

 3  , של העיר.  רייםציבו מר דני לביא:

 4 ב.  ולוסוקכר ובפה בכי במקומות האלה. בצומת השרף, בצומת ראשונים מר ירון גדות: 

 5  במקומות ציבוריים, נכון, נכון שגם לקהלים אחרים.  ביא:מר דני ל

 6 אני לא מכיר את זה. תסביר לי בדיוק מה הולך.   מר ירון גדות: 

 7  זה עכשיו. או קי.  אני אומר לך שאנחנו עובדים על  מר דני לביא:

 8 מה יהיה שם.   מר ירון גדות: 

 9..שרוצה להציע חנוכייה,  יה  וכילהציע חנ  וצהם רגוונייהיה מ  חנוכיות. מה מר דני לביא:

 10 צופים טניס. 

 11 דני גוף רוצה לשים, רוצה לשים. מפלגת העבודה רוצה לשים חנוכייה.   מר אבי גרובר:  

 12  ?חנוכייהחנוכייה היא יכולה לשים מפלגת העבודה עמדה לשים  מר ירון גדות: 

 13  כן.   ?לשים חנוכייה  מר אבי גרובר:  

 14 ת.  טובה. באמלי  שהתע דות: רון גי מר

יודע מה תנסה. למה אתה תעשה לי טובה.    ?למה תעשה לי טובה  מר אבי גרובר:    15אתה 

 16 תנסה. 

 17  אנחנו  מר דני לביא:

 18 זה גם לא נכון   מר ירון גדות: 

 19  לגתך ותשים חנוכייה. מפ תלך  מר אבי גרובר:  

 20 ה.  א משנבל זה לגם עדיף שזה לא יהיה גוף מסחרי א מר ירון גדות: 

 21  שיהיה כמה שיותר בעיר. אור בעיר מה הבעיה.    מר אבי גרובר:  

חנוכה  מר ירון גדות:  לפני  חנוכה האחרון אלא  לפני  לא  בחנוכה,   22ההצעה הזאת עלתה 
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 1 שלפניו. 

 2  צה. יך שאתה רו תקרא לזה א  מר אבי גרובר:  

 3 מאז עברה שנה וחצי,   מר ירון גדות: 

 4    ובדר העהנוע  מר אבי גרובר:  

 5 ארבעה חודשים אחרי חנוכייה.  כבר  אנחנו גדות: ון יר מר

 6  ישימו.   ?רוצים לשים חנוכייה ,צופים, מחנות עולים  מר אבי גרובר:  

נעש מר ירון גדות:  שזה  ראיתי  לא  ואני  מאז  וחצי  שנה  עברה  חנוכייה אז  יש  נכון   7ה. 

 8 מרכזית 

 9אקטע  . סליחה. אני  ם פע  עוד  ה זור על זירון זה לא משנה כמה פעמים תח  מר אבי גרובר:  

 10לא משנה כמה פעמים תחזור על זה. אף אחד לא עוצר אף אחד   אותך, זה

 11 מלשים חנוכייה, אף אחד.  

 12 אני רוצה רגע לשאול אותו שאלה. אתה מכיר, יש לך.  : מר מיכאל דורון

 13 הקרן החדשה, כולם שישימו.   מר אבי גרובר:  

מקרה : מר מיכאל דורון מכיר  שמי  אתה  ששאחד  ח  שביקהו  להציב   14נוכייה לשים 

 15 אם אתה מביא מקרה אחד יש לך קייס רציני.   ?הציבורי וסורבבמרחב 

 16ד.  "זאת היתממות. יש ערים שבהם החנוכיות שהן מוצגות הן לא של חב מר ירון גדות: 

 17 ומית. של המועצה המק של העירייה,

 18 אז אמר לך דני. יהיו חנוכיות.   מר אבי גרובר:  

 19 על זה.   עובדהוא  : דןלמעידן   עו"ד

 20 אבל אתה לא עונה לשאלה שלי.  : מר מיכאל דורון

 21  הניסוח שלך לא נכון.    מר אבי גרובר:  

 22של   אני אומר שאף אחד לא מבקש. אם אני רוצה לשים חנוכייה עם לוגו מר ירון גדות: 

 23 ם. מפלגת העבודה, עזוב מפלגת העבודה, המשותפת. אני יכול לשי

 24  . כן  ובר:  מר אבי גר

 25 ראה לך הגיוני.  נ זה גדות: רון מר י

 26שים. אם זה, למה אתה צוחק. כן. שנייה. לא יודע תקרא לזה איך שאתה   מר אבי גרובר:  
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 1  רוצה קרן החדשה ארגון לא יודע. 

 2 עם  והה ד מז"אבל חב מר ירון גדות: 

 3.  מיתיאת זה א  לךתראה לי מישהו ששם חנוכייה והורידו לו. אני אומר    מר אבי גרובר:  

 4עם איזה שהיא כאילו הולכים פה בלילה וזה. תביא בא    אילותה כמת אבא

 5  דוגמא של מישהו ששם, והורידו לו. כל כך פשוט.  

 6  בנווה גן גם יש   מר ירון גדות: 

 7רנו  הוא רוצה לייצר לנו לבית הספר, אמלו מפעל, עכשיו  יש אבא כזה שיש   מר רביד פלד: 

 8ול להצטרף  יכה  לה. אתגדו  אחת  כייההשכונה חנולו לא. אתה צריך לכל  

 9  איתו ביחד, תעשו ביחד אתה והוא. 

 10  לא. שהוא יעשה רק שבלי שיעשה.  מר ירון גדות: 

 11 הוא יעשה ברור.   מר רביד פלד: 

 12תי אותה חנוכייה נודדת, השנה כבר שנתיים לדעהעירייה עשתה במהלך    מר אבי גרובר:  

 13ידענו קסימים וים מירוענו אמות ועשיקומ  ובאמת הלכנו והיינו בכל מיני

 14דרך אגב לאחד שם את כולם. מדרכי נועם ומגאולת ישראל כולם היו אחד 

 15אחרי השני, ובירכו ועשו וכל הדברים. אומר לך עוד פעם וחבל אנחנו פה 

 16מקום. אתה מכיר גוף אחר שרוצה לשים. יש    טוחנים מים באיזה שהוא 

ו כסף  בזה  להשקיע  שמוכנים  אנ יםלשאנשים  ויש  שבאחרישים  .   17אים  ם 

 18רים הם לא יעשו. אני לא יודע מה זה למנוע. אני חושב שעוד פעם,  ואומ

בעד   להצביע  הולך  לא  אני  פעם.  עוד  לא  אני  הזאת  שההצעה  חושב   19אני 

 20    משהו שאומר שיש מונופול, שאני כאילו.

 21 מגיע בנק הפועלים ורוצה לשים.  מר ירון גדות: 

 22    כרז.שהוא מיזה תי אעשי  מר אבי גרובר:  

 23   ?גוף מסחרי יכול לשים  ירון גדות: רמ

 24אני יודע שיש עניין של פרסומת. עוד פעם אבל אתה לוקח את זה שנייה    מר אבי גרובר:  

 25 רוצה לתת  עמותת לתתתשווה עמותה לעמותה.    ?ד זה גוף מסחרי"באבל ח

 26, יודע  חנוכייה. תביא את עמותת לתת ובוא נראה אם הם ישימו. אני לא

 27  עמותה אחרת תמצא עמותה. של  ב שםלחשומנסה  אני

 28אני רק אומר שההצעה הזאת לא קשורה, לא סותרת את זה שעשו את   מר ירון גדות: 
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החנוכייה   ואת  בתרבות  שעשו  הפעילות  את  סותרת  לא  ההצעה   1פעילות 

 2 ניסה לעיר. זה לא קשור זה בנוסף.  ששמו בכ

...רמת הש  צבענו את סמל של  מר אבי גרובר:    3כך  שים כל  . הם עובעיםו בצפרופ...ארון 

 4הרבה פעילויות פה ברמת השרון ברוח הזאת. יש גוף אחד שהולך ממש  

 5זה כאילו מונופול ומתאמץ. אתה קורא לזה מונופול ועל זה אני לא יכול כי  

 6.  אוה  ךנהפו  מכתיב משהו. אני מפה לא מכתיב משהו.זה אומר שאני מפה  

חנוכיותשיו  כמה  מי שרוצה שישים. בשמחה אויות  תר  יור   7. גניבתר מר 

 8בכל מיני צבעים, בכל מיני דרכים וכל מיני כאלה. באמת שבכיף. אתה   יהיו

 9 נכון זה הקטע שלהם.  

 10 בכל העולם הם שמים.   מר יעקב קורצקי: 

 11  ל. אתה  אני לא יכו  מר אבי גרובר:  

 12 יש ערים שלא שמים.   מר ירון גדות: 

 13אומר לך  אבל אני  עה.  להצבזה    ד את יעמיזה אני    ביע על צה שנצאתה רו  מר אבי גרובר:  

 14 אמיתי כאילו  

 15 על מה מצביעים.   מר יעקב קורצקי: 

 16 אני לא יודע הוא רוצה הוא שם הצעה לסדר.    מר אבי גרובר:  

 17 חס. אני מבקש אבל גם להתיי  מר גיא קלנר:

 18 נכון. סליחה.    מר אבי גרובר:  

 19רגע, וצה  ני רבל אה. אר הזהדב  ים לדבר עלבכמה מימד  טוב. אני רוצה מר גיא קלנר:

 20הערתך, שאני כמובן את העיקרון מכבד, אני חושב שבמקרה של  דוברת ל

את   מקפחים  לא  אלייך,  הקשור  בכל  בוודאי  השרון,  רמת  העיר   21מועצת 

 22ייחודי. גם אני נקטע רבות, גם עידן, גם    הנשים ולא נכנסים בהם באופן

 23יש  תי. ת דעת זאאומרזאת ר לג'נדר. שב שזה שמוצחי, גם אבי, אני לא חו
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 1 ר שהיא קוטעת אחד את השני.  ה תרבות דיבופ

 2 לא. יש מישהו שספר את הזה.  גב' דברת וייזר: 

 3 או קי. אבל לא. לא   מר גיא קלנר:

 4 כן. ניתוח מרתק.   זה ניתוח נורא מעניין. גב' דברת וייזר: 

 5 או קי אבל זה דיון אחר.   מר גיא קלנר:

 6 דרך אגב.  ' דברת וייזר: גב

 7   ל ההצעהלגופה ש לנר:יא קמר ג

 8 לקחתי את זה לתשומת ליבי.   מר אבי גרובר:  

רגע, אני חושב בתקופה האחרונה,  מר גיא קלנר:  9לגופה של ההצעה ברמה המקצועית 

 10ה גם בכובע שלי כאגודת הספורט,  בשנתיים האחרונות אכן אני שותף לז

מ ורב  חדשות  פעילויות  לעל  גוניות  ורב  חנוכמדיות  פעולת  ברגבי   11חבי ה 

 12מות אחרים הוזמנתי בית מלינוב,  סדות האגודה, גם במקובמו  , גםהעיר

 13מקומות נוספים. אני חושב שיש מקום והתהליך קורה ויש גם צורך לקחת  

 14שאכן נעשית עבודה כזו כדי  את זה עוד צעד אחד קדימה ואני שומע מדני

 15אחד לכל  היה נוהל ברור  ויוניות ומצד שני ישמצד אחד תהיה רב גוניות ושו

 16י להגיע לפוזיציה ולסיטואציה שבה . איך לעשות את זה כדרוצההוא  מה ש

 17מי שמבקש לעשות פעולה כזאת יוכל לבצע את הפעולה הזאת אני שם בצד  

כ מסחריים  וגופים  פוליטיות  מפלגות  עולמות  כרגע  לחנוכה,  קשר  בלי   18י 

יו תוכן  עולמות  הן  האלה  לגביהםהתוכן  ויש  קשים  מה   תר  בכל   19בטח 

 20רות אחרות אבל אני  ו קטלוגים אחרים ופרוצדיות  מקומיות  לרשושור  שק

 21העיקרי של עמותות וגופים  בטוח שנפתור את זה בכל מה שקשור לתוכן.  

 22וגם בכובע שלי   ציבוריים שרוצים לבצע פעולה מן הסוג הזה ברמת השרון,

 23בצד  בפרוצדורה הזאת זה  כאגודת הספורט אני אשמח להמשיך ולהתקדם  

 24ך חשוב לציבור  נדבך. בעיני הוא נדב  עוד   ת פהה לת רוצ  אני   המהותי אבל

 25שיושב בבית  ויכול לטעות לעיתים באמיתות הכוונות של מציע ההצעות 

הז לדבר  סדר  לעשות  העת  אחת  פעם  שהגיע  חושב  ואני  הזה   26ה  בנושא 

ישיבה   פה  שקורה  בלב,  ואחד  בפה  ולאחד  המסכות   27אחרי  לתיאטרון 

 28אות מהמגירה יוצ  שהם  צעותפה הרים  שעתיים הם מחזיישיבה. שבמשך  
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 1שיש בהן התקדמויות ובכל זאת מציעים אותם, אבל הדבר עלה  שיודעים  

 2לשיא, אפילו בהצעה הזו ביחס למציע שעוד לא נתקלנו בו קודם לכן. עוד 

הד אותי  לענייניו  הפליא  החילוני,  הגוש  ענייני  על  מדבר  שהוא   3בר 

 4ו. כל  עכשידבר  ני מור אלציבאומר לכם פה,    ים של העיר. אז אניהחילוני

ותושבי החילוניים של רמת השרון  מי שיושב פה שע  5ניינו הגוש החילוני 

 6אנחנו עושים את עבודתנו נאמנה. ונמשיך לעשות את עבודתנו נאמנה אבל  

 7  ת ההסתה חי דווקא האיש שיוצר א

 8 יש לי שם.  מר ירון גדות: 

 9  אל תפריע לי עכשיו.   מר גיא קלנר:

 10 ה תפנה אלי בכבוד.  כי אתע לך פריי ינא : מר ירון גדות

 11  אל תפריע לי עכשיו.   מר גיא קלנר:

 12ואתה תדבר אלי בכבוד ואתה לא תגיד האיש. אתה תגיד את השם שלי כי   מר ירון גדות: 
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 1 יש לי שם. 

 2  ירון אתה מפריע לי.   נר:מר גיא קל

 3 תודה רבה זה השם שלי.   מר ירון גדות: 

 4  נו נמשיך.  נחכף א. תיע לימפריתודה. אתה  נר:מר גיא קל

 5 אני גם יפריע לך אם תמשיך לדבר ככה.   מר ירון גדות: 

 6 אתה מפריע לי.   מר גיא קלנר:

 7 אתה לא מכבד אף אחד.   מר יעקב קורצקי: 

 8  ה כואב לך.  בדברים מה קראתה נכנס לי  מר גיא קלנר:

 9 כן. תדבר בכבוד.   ן גדות: מר ירו

 10    ייה.ן שנתמתילך.  אוב ד לא התחיל לכוע מר גיא קלנר:

 11 תדבר בכבוד, אתה לא תגיד האיש.  מר ירון גדות: 

 12  תמתין. האיש מותר לי להגיד האיש.  מר גיא קלנר:

 13 .  לא. תדבר כמו בן אדם. גם כשזה. מעצבן אותך מר ירון גדות: 

 14  תפריע לי. אל תפריע לי. אל  מר גיא קלנר:

 15   לך. פריעזה מו ב בקואליציה.גם כשאתה יוש מר ירון גדות: 

 16  ו שתקרא אותו לסדר או  נשף המסכות אבי א יא קלנר:ג מר

 17 אתה תמשיך לדבר בכבוד.   מר ירון גדות: 

 18 אני לא יכול ככה זה.   מר גיא קלנר:

 19 תדפוק על השולחן.   מר רביד פלד: 

 20היום    אין דבר כזה. הוא יכול לכעוס. הוא תמיד כועס אבל הפלגן והמסית גיא קלנר: רמ

 21מספיק, שקרן מניפולטיבי, כל מה שהוא    . זההסוףזה    ידו.תפק  מסיים את

 22לאחרים אין את היכולת לעשות את זה אני    עושה בעיר כבר במשך שנתיים

הזה המסכות  תיאטרון  את  מסיימים  אנחנו  היום  זה.  את  את יעשה   .23 

 24נות, את ההסתה, את הפלגנות, את אחד בפה ואחד בלב, זה אנחנו  השקר

 25הזאת. בזה עסקינן. יושב    לסדרצעה  א להדוגמאתן  לזה סוף. ואני  שמים  

 26שהתכנסנו פה כולנו,    האיש בישיבת תקציב האחרונה הישיבה האחרונה 

בענייני   ההצבעה  את  להפריד  רצה  שהוא  זה  על  לציבור  סיפור   27ומספר 

בהעמותות   סביב  שקשורות  הסיפור  כל  היה  זה  הרי  כן,  קורצקי,   28יעקב 
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מ איך  על  הזה  העמוהעניין  את   1את  בים  מתקצלא    ואיך תות  תקצבים 

 2העמותות. מתחילים את ישיבת התקציב, האיש אומר אני רוצה לפצל את  

 3  ההצבעה זה הפעם הראשונה ואחרונה שהוא אמר את זה. 

 4 . ההצבעה למה אתה אל רצית לפצל את מר ירון גדות: 

 5  אל תפריע לי בבקשה.   מר גיא קלנר:

ר מר ירון גדות:  לא  אתה  את  למה  לפצל  תסצבעהההצית  לא ור.  לציבביר  .  אתה   6למה 

 7 ת לפצל את ההצבעה. למה אתה התהפכת בהצבעה לעמותות. רצי

 8 ירון.   מר אבי גרובר:  

 9  זה מבעבע בך. תמשיך. תמשיך.  מר גיא קלנר:

 10 מבעבע בי. בכלל לא מבעבע בי.   אללא זה  מר ירון גדות: 

 11  יים. היום זה מסתיים, היום זה מסת מר גיא קלנר:

 12 את הציבור שבחר בך.   לא מייצגלמה אתה  ת: גדו מר ירון

 13  היום הפרצוף שלך מתגלה.  מר גיא קלנר:

 14 למה אני צריך לעשות את זה.  מר ירון גדות: 

 15  שית. לא עשית. זו הבעיה לא ע מר גיא קלנר:

 16 עשיתי. ביקשתי לפרק את ההצבעה.  גדות: רון מר י

 17  וגם   אתה גם אופוזיציה מר גיא קלנר:

 18הצבעה. אתה לא ביקשת לפרק את ההצבעה. אתה  פרק את הביקשתי ל ת: גדו מר ירון

 19 לא ביקשת לפרק את ההצבעה. אתה אמרת שאתה בעד והתקציב 

 20  ותר.  ר אבי אני לא יכול יאני אמרתי ואני תמיד אומ מר גיא קלנר:

 21 ב ככה.  אתה אמרת שאתה בעד התקציב. אתה אמרת שאתה בעד התקצי מר ירון גדות: 

 22 שהוא שותק. וצא או שהוא י וא ר:קלנ מר גיא

 23אבל זה לא תמיד בן אדם יכול להביע את דעתו. הוא רוצה אחרי זה לא    מר אבי גרובר:  

 24 ן לו להגיב.  יודע הוא ירצה אחרי זה להגיב. אני את

 25 אז תיתן לו להגיב אבל הוא משסע את דבריי.   ר:מר גיא קלנ

 26, הוא  הדיבור של גיאכות  זה זשות  ה לעבר מלד  א, הוא יכולאבל כרגע גי  מר אבי גרובר:  

 27 ביקש לדבר. 

 28יושב הבן אדם בישיבת התקציב, מילא היה עושה את זה ושותק. מילא   מר גיא קלנר:
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 1איך היה צריך  ל עושה את זה ומתרברב. מספר  לא היה עושה את זה אב

 2יצל  . ואיך הוא רצה לפצל את ההצבעה. ולמה הוא לא פלפצל את ההצבעה

ההצבעה   דומטי  ועוד את  בל  את  אחריפי  לפצל  ביקשו  לא  הם  למה   3ם 

מס ומה  על    ? רתבההצבעה.  ההצבעה  במהלך  האיש  גדות  ירון   4שאדון 

 5ר את הדיל. עם זכי. העוזר  התקציב יוצא החוצה וסוגר דיל. עם מי הוא סוג

העמ  של על  התקציב,  בנושא  החנוכיות,  ותות.  יעקב.  את  להעביר   6כדי 

 7הוא יוצא, וכל   נגדוול ככביכדם שבן אה עליה דיל עם  ממחזר הצעה עוש

פוליט רווח  להרוויח  כדי  וצועק זה  לציבור  יוצא  הישיבה.  את  מסיים   8י 

 9ש אפילו לפצל את חמאס. לא נתנו לי לפצל את ההצבעה. אבל הוא לא ביק

 10  ההצבעה. 

 11 לא ביקשתי תבדוק בפרוטוקול.  ירון גדות:  רמ

 12  תפריע לי. לא. לא ביקשת אל  מר גיא קלנר:

 13 את הפרוטוקול, ביקשתי. וק תבד : ותן גדרוי מר

 14  מספיק עם התיאטרון שלך. זהו. זה נגמר.   מר גיא קלנר:

 15 ת. אתה לא ביקשת, אתה לא ביקש מר ירון גדות: 

 16ה צריך להסתיים. לי אין  , תיאטרון האבסורד הזעכשיו פעם אחת ולתמיד מר גיא קלנר:

שמ מגוונות  עמדות  עם  אגב  לעמדותיבעיה  אנוגדות  לי.  בעין  כי   17ולם  יה 

 18שנים. אני אומר את מה שאני יודעים את זה פה סביב השולחן ולאורך כל ה

 19ה לך נוח לשמוע.  גם בתקציב אמרתי את מה שאני חושב. זה לא הי  חושב,

 20ה שאני אומר. אבל אני לא משחק אותה. אחד אני אומר ועומד מאחורי מ

 21עיר וקח  ק ולמספימר.  מר הפוך. זה נגבפה אחד בלב ועוד יוצא לציבור ואו

 22שלמה לסיבוב, על שקר וכזב. אי אפשר עם זה יותר ומטרלל את כולם פה. 

 23ספיק עם זה אז  ושלוש שעות בכל ישיבה ממחזר הצעות ובשקר ובזדון. מ

 24נשים מעורבים פה בקהילה. צריך לעצור אני שומע מהמון תושבים ומא

 25שכל  פשר  אי אל על הדבר הזה  ה אי אפשר שכל פעם עיר שלמה טטורלאת ז

מוישיב זה  ת  וכל  האלה  חזור  הלוך  על  יהיו  מזמנה  אחוז  שמונים   26עצה 

 27וזה בשקר וכזב. מילא אם זה היה אמיתי. אז היום צריך לשים לזה סוף.  

 28אילו יוצא נגד סוגיו ובאותה עת הסיפור והוא נתמך, הוא מבוסס, האיש כ
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שלאנ סוגבנון  על  גורמים  אותם  עם  דיל  סוגר  וממחזרט  אחרת   1את    יה 

 2יש לנו תימוכין והיום הגיע לסיומו תיאטרון העצוב אמת  את הה. זההצע

 3  הזה תודה. 

 4  אני רוצה להגיב על זה.   מר ירון גדות: 

 5  ד גם שכחת.  "גיא. גן חב : אלקוביגב' בת שבע 

 6 כי לא הפרעתי לו באמצע.   ות: מר ירון גד

 7  הפרעת לי באמצע.   מר גיא קלנר:

 8להפריע לו אז אני רוצה להגיב על זה.    קתיהפסאז    עצור ני יאבל אמרת שא ת: מר ירון גדו

 9 אני לא אכנס לכל העניינים האישים כמו שאתה אוהב. 

 10  ם עניינים אישיים.  אין לי שום דבר אישי איתך. אין שו מר גיא קלנר:

 11 אני לא אכנס לזה זה לא מעניין.  רון גדות: י מר

 12  הכול.  זה בורהצי ר אתלשק קחינתי אבל תפסיאתה שום דבר מב מר גיא קלנר:

 13 אני לא ארד לרמה שלך.   מר ירון גדות: 

 14אתה לא מסוגל תתמודד עם    אין שום רמה, יש אמת, תתמודד עם האמת. מר גיא קלנר:

 15שלמה במשך למעלה משנתיים על  האמת. אתה מושך פה בציציות של עיר  

 16  פעם   דמבין שתספר עו  עצבן אותך, אנישקר וכזב. מספיק אני מבין שזה מ

 17  יק. האמת צריכה להיאמר.  מספבל ור אסיפ

 18 אני יכול לדבר.   מר ירון גדות: 

אות מר גיא קלנר: פלטה  שלך  שהסיעה  לדבר  זה  מסוגל  לא  כמעט  למדן  שעידן  זה   19ך. 

 20לא מסוגל לדבר איתך. זה שאני כמעט לא    איתך. זה שרוני בלקין כמעט

חש תעשה  איתך.  לדבר  תמסוגל  נפש,  חשבון  בון   21  האמת זאת  נפש.  עשה 

 22  ים את זה.  ודעם יכול

 23צבן  אני יכול לדבר. זה עכשיו זמן דיבור שלי הוא פשוט מפריע. זה לא מע מר ירון גדות: 

אחרי  ישיבה  זה  את  עושה  אתה  מעצבן  לא  זה  אומר,  שאתה  מה   24אותי 
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 1 יבה. יש

 2  זה פעם ראשונה שאני עושה את זה.  .אני לא עושה את זה מר גיא קלנר:

 3 הבחירות עוד לפני הבחירות.   שלפניהגיב לכול י ינא מר ירון גדות: 

 4  פעם ראשונה שמספרים את הסיפור האמיתי שלך.   מר גיא קלנר:

ו מר ירון גדות:  נגדו,  יצאתי  עליך שבשבת  לפני הבחירות שמיכאל כתב   5כשנכנסתי  עוד 

 6 למועצה הבנתי מה זה.  

 7  מי כתב.  מר גיא קלנר:

 8 ל דורון.  כאמי מר ירון גדות: 

 9  מה.  מיכאל לנר:יא קמר ג

 10 כתב עליך שבשבת על הקדנציה הקודמת.   מר ירון גדות: 

 11  אתה מסתמך על מיכאל דורון. מה ..איתו גדולה.  עכשיו מר גיא קלנר:

 12 לא רוצה להיכנס אליך.  יבה הזאת. עזוב, אני מה שקרה לי ללמוד ביש מר ירון גדות: 

 13  תענה לציבור.  עשית דיל או לא. מר גיא קלנר:

 14 לא רוצה להיכנס בכלל.   גדות: רון מר י

 15  תענה לציבור. עשית דיל או לא.  מר גיא קלנר:

 16 אני שואל אותך.   מר ירון גדות: 

ש מר גיא קלנר: ביחד  אמת  למכונת  ולך  עשית  עשית.  לא.  או  כן  עם  זה  הולך   17אתה 

 18  . תענה יש מצלמה תענה. הפוליגרף של ראש החזיר. עשית או לא

 19 ך.  ותאל אשוי אנ ירון גדות:  רמ

 20  עשית דיל או לא.   מר גיא קלנר:

 21 ותות. אתה בעד. אתה בעד העמ מר ירון גדות: 

 22 שאלתי אותך שאלה אתה לא עונה.  מר גיא קלנר:

 23 . קיבלת תשובה. קיבלת תשובה  מר אבי גרובר:  

 24  עשית דיל או לא. עשית דיל או לא.  מר גיא קלנר:

 25 לסדר.   הצעה הייתה מר ירון גדות: 

 26  אני מבין.   רבה תודה :קלנר גיאמר 

 27 , אתה היית חתום עליה. היא באה להצבעה. הייתה הצעה לסדר מר ירון גדות: 

 28תענה  אני רואה שאתה לא עונה. הציבור רואה שאתה לא עונה. תענה ..ו מר גיא קלנר:
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 1  על זה בפוליגרף. תודיע שאתה עונה על זה בפוליגרף. 

 2 קשקש. להמשיך לל כותה ייך אלהמשהציבור אתה יכול  מר ירון גדות: 

 3  אתה לא עונה. אני מקשקש ו מר גיא קלנר:

 4 אני יסיים את הדברים שלי.  מר ירון גדות: 

 5 זה ההצגה הכי טובה בעיר.  מר רוני בלקין:

 6 הצגה. זה הבדיחה עלינו. לא זה   מר אבי גרובר:  

 7  'ה חבר   רים.הדב  חת צריך להגיד אתזו לא בדיחה וזה לא הצגה ופעם א מר גיא קלנר:

 8תי ואני אומר את זה החוצה  רי אתם כולם אומרים את זה אז אני לקחה

 9 די. 

 10  בסוף הגוף הזה מנהל את ענייני העיר   מר אבי גרובר:  

 11 י. אני אסיים את הדברים של מר ירון גדות: 

 12  ואנחנו נראים ככה. אתה רוצה בבקשה.    מר אבי גרובר:  

 13 .  כל הזמןי ל פריעוא מבל האני רוצה לדבר א מר ירון גדות: 

 14 כר את גן חבד.  אני זו מר גיא קלנר:

 15  אז תדבר ונגמור עם זה עכשיו ובוא נתקדם הלאה.    מר אבי גרובר:  

ע  מר ירון גדות:  העמותות,  על  לסדר.  הצעה  פה  איך  הייתה  קורצקי  של  עמותות   16ל 

 17ד  התחייב והצביע נג זה לתקציב, לרווחה, רוב הגוש החילוני    מעבירים את

 18פריד את הסעיף. לא מבין  לישיבת תקציב אני ביקשתי לה  נובאזה.  בר ההד

 19למה אחרים בגוש החילוני לא ביקשו להפריד את הסעיף. במקום לבקש  

 20 קלנר אחרי שביקשתי.  להפריד את הסעיף הזה ולהצביע עליו בנפרד, גיא 

 21  ובה. מתש  א. למה אתה מתחמקעשית דיל או לא תענה לציבור. עשית או ל מר גיא קלנר:
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  1 

 2 תשובה.  אתה לא ראוי ל ן גדות: ירומר 

 3 לא אני הציבור. לא אני.   מר גיא קלנר:

 4 עזוב ענה.   מר אבי גרובר:  

 5  אתה עוד פעם זורק אחורה.  לא. מר גיא קלנר:

 6 אני שואל אותך.   זא מר ירון גדות: 

 7  עשית דיל או לא.   מר גיא קלנר:

 8 הזאת   הההצענגד או  גד, אתה בעדד או נאתה בע מר ירון גדות: 

 9  על העמותות אני   נר:מר גיא קל

 10ת דעתך.  אתה חתמת שאתה בעד אבל הצבעת נגד. אבל אחר כך שינית א מר ירון גדות: 

  11 

 12   תענה אם עשית דיל. תענה  מר גיא קלנר:

 13ה  ך, איך קוראתה דיברת נגד ההצעה. אני עונה. למה אתה משנה את דעת ות: ון גדמר יר

 14   נגד.סוף יע בבה מצהצע לחתום עשמישהו ש

..את בית חב מר גיא קלנר:  15ד לציבור  "אני לא הייתי חתום על ההצעה. אתה רוצה גם 

 16  ד. " החילוני לא עשית בגן חב

 17 רוצה.  אתה יכול לתקוף אותי כמה שאתה  מר ירון גדות: 

 18חד בפה.  אתה הכשרת את הגן. מה עשית במועצה הדתית. אחד בלב, א מר גיא קלנר:

 19  .  משיךני אאתה רוצה שא

 20אתה יכול לתקוף אותי כמה שאתה רוצה. אתה מפחד, אתה מפחד. כואב   ירון גדות: מר 

 21 לך שאני מקבל דברים.  

 22 אתה לא מעניין אותי. שים לב. שים לב.  מר גיא קלנר:

 23 אני מבקש להפסיק עם זה בבקשה.   ובר:  מר אבי גר

 24   שקר.ך באופן. רק כשאתה ממעולם לא התעסקתי אית  מר גיא קלנר:

 25 אתה רוצה שאני אראה כמה. אתה רוצה שאני אכין הקלטות. ככה אתה.   ן גדות: רוי רמ

 26 תמיד אני ..אף פעם לא יזיק.  מר גיא קלנר:

 27צעה. ה או לא להעמיד להצבעה את ההאתה רוצה להעמיד את זה להצבע  מר אבי גרובר:  
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  1 

 2 כן. בטח.  מר ירון גדות: 

 3 ? דותן גורל ימי בעד ההצעה ש  ר:  מר אבי גרוב

 4 רגע בעד מה?  גב' דברת וייזר: 

 5 לבטל את   מר אבי גרובר:  

 6 מה אתה בעד לבטל או בעד להוסיף  גב' דברת וייזר: 

 7  ד. "כתוב פה סיום מונופול חב   מר אבי גרובר:  

 8 ההצעה שלי היא   גדות:  מר ירון

 9 אם זה להוסיף חנוכיות אז אנחנו  מר יעקב קורצקי: 

חב  .ףיסלהוין  אלא.    מר אבי גרובר:   מונופול  סיום  פה  תאפשר  "כתוב  לא  העירייה   10ד 

 11 ד להציב לא להוסיף. "לחב

 12 אתה מתקן את זה?   גב' דברת וייזר: 

 13 סליחה. סעיף א' אומר    מר אבי גרובר:  

 14 ד ..מבקש אישור מה הבעיה.  "ללא אישור חב עידן למדן:  עו"ד 

 15  .מה  או םר של כוללעשות משהו מסודכלומר אתה רוצה  גב' דברת וייזר: 

 16 ד יבקשו אישור תיתן להם או לא תיתן להם.  "אם חב עידן למדן:  עו"ד 

 17 לא. אז תמחק את אחד.   גב' דברת וייזר: 

 18יף עוד אלף חנוכיות.  הם עשרים וחמש שנה שמים פה חנוכיות, תוס מר יעקב קורצקי: 
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 1 לס. אתה יכול. 'כמו בלוס אנג

 2 ל לא.  בא היבע ם..שוויוני זה אין שו באופןלאשר  גב' דברת וייזר: 

 3 הוא אומר לי לא תציב ללא אישור.  עידן למדן:  עו"ד 

 4 לרבות גופים מסחריים ומוסדיים אני לא יודע. כתוב לא תאפשר.   מר אבי גרובר:  

 5 אם זה להוסיף ולא נגד מישהו.  ההצעה  אני בעד גב' דברת וייזר: 

 6 חיל.  אי אפשר עכשיו להתחבר'ה יש לו הצעה   מר אבי גרובר:  

 7  אתה רוצה להוסיף עוד חנוכיות.  צקי: רוק ביעק מר

 8 רגע. אני מסביר יש חמש   מר ירון גדות: 

 9 או שאתה רוצה להמשיך עם שקרים. אתה רוצה להוסיף חנוכיות.   מר יעקב קורצקי: 

 10 יעקב.  ן למדן: ידע עו"ד 

 11 אבל זה לא עובד ככה.    מר אבי גרובר:  

 12יכולים לבקש אישור. לא    םכול  כמו  .ד"מה שהוא אומר זה של חב : עידן למדן עו"ד 

 13 יהיה מי שיציב ללא אישור. 

 14אין פה פרשנויות משפטיות. הייתם אמורים לקרוא כן רוני. חבר'ה רוני   מר אבי גרובר:  

 15  ביקש לדבר. 

 16 אני רק רוצה לוודא. רגע, שנייה.  ות: מר ירון גד

 17   .שוראי לקבל ן החלון. אני אצטרךלשים חנוכייה על אד ד"ר צחי שריב: 

לגבי  ירון גדות:  רמ שאלה  אותי  שאלה  דוברת  של  השאלה  את  לחדד  שנייה  רוצה   18אני 

 19 ..אני מסביר. יש בערך חמש. 

 20רשות דיבור. ורוני יקבל אותה.  עכשיו רוני קיבל רשות דיבור. רוני ביקש    מר אבי גרובר:  

  21 

 22 אבל לגבי ההצעה שלי.   מר ירון גדות: 

 23 עה  גבי ההצאבל ל  בי גרובר:  א מר

 24אבל זה לא יכול להיות שאם אני נותן למישהו רשות דיבור אז כל אחד    רובר:  בי גמר א
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 1  חושב שהוא זה שעכשיו ישלים. 

 2 שאלו אותי לגבי ההצעה.   מר ירון גדות: 

 3  אז אתה תענה אחר כך. אחרי שרוני ידבר.    :  מר אבי גרובר

 4   ענה אחר כך.או קי אני י מר ירון גדות: 

פעם ני.  רו  קשהבב    אבי גרובר: מר עוד  ואז  מגיבים  שכולם  להיות  יכול  לא  זה   5חבר'ה 

 6  מישהו מדבר ואז כולם מגיבים. אי אפשר לנהל ככה דיון. 

 7 סביר.  שאלו לגבי ההצעה אז אני רוצה לה מר ירון גדות: 

 8 רוני בבקשה.    מר אבי גרובר:  

 9  2019מכבר  ביל  וי מדנ שי חושב שמה  הזה. אחד. אנ  שלוש נקודות בעניין מר רוני בלקין:

 10הכיוון הנכון בהקשר הזה שצריך להיות טקס עירוני, והרעיון מהטקס  זה 

התרבות  שמחלקת  נכון  וזה  יפה.  מאוד  שזה  חושב  ...אני  שהולך   11הנודד 

כי זה  אותו.  עירוני  תוביל  מרכז  טקס  איזה שהוא  להיות  חייב  אחד.   12וון 

העירוני המטריה  תחת  הראשהוא  הדבר  זה  השנת,  הדבר  ושון.   13ריך צי 

 14ה ככה זה ...שקיים בחדר. אחת הבעיות היא שאין לנו רב  ד את זה פלהגי

 15 עיר. זה שהרב גוטמן הפך להיות לכאורה רב העיר, ויש לו. 

 16 ר.  הוא לא הפך לרב העי  מר אבי גרובר:  

ב מר רוני בלקין: מופיע  והוא  העירייה  לעובדי  אירוע  עושה  אתה  הוא  האיש אבל   17תור 

 18י אם היה רב עיר, אני אומר עכשיו אנ כון.לא נה ז ,לדבר על הפסח שצריך

 19לך הייתי ..לכל הטקסים בין אם זה שבועות פסח וזה כי הוא אמור להיות  

בע זה  עם  יש  ...שהוא  הדמות שמייצגת את בהקשר הדתי את הצד.   20יה. 

 21אף אחד  מופיע, אגב זה כמו שהוא הופיע בהלוויה שלי פתאום הוא נדחף. 

 22על אבא שלי, לא הכיר אותו   ברה לדלו מה  היפתאום  אותו.    לא הזמין

 23מעולם. אז יש עם זה בעיה אני אומר את זה צריכים לשים את זה ככה. 

 24את   הדבר השלישי הוא שכן צריך לאפשר לעמותות או לזרמים כן לקיים

 25ד מצד אחד  "הדבר הזה. הרעיון הוא לא לשים, אני לא מבוהל לא מחב

 26עצמנו.    להבהיל אתסים  א מנל  .ר, ולא מכל השאיהרפורמים מצד שנולא מ

 27אבל צריך ל...באופן אם השיטה היא קול קורא אז שיהיה קול קורא. אין  

 28ד כבר עשרים וחמש  " מצב שזה כל דאלים גבר, זאת אומרת שבגלל שחב
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 1ריים בערב החג. אם מישהו עושה משתלטים על הצמתים העיק  שנה פה

 2דר.  ר נהה דבלא זמה להגיד למה  עשות אז זה לא חוכואחרים לא רוצים ל

 3להגיד את זה אפשר ככה להשבית מערכת. צריך להגיד איך כן. זה  אפשר  

חב את  או  מוישה  את  פוסלים  אנחנו  איך  ולא  את  "הסיפור.  או   4ד, 

 5יך אנחנו  וזה הסיפור הסיפור הוא רק לראות אהרפורמים או מישהו אחר.  

האצטל תחת  למשהו  מעבר  המייצרים  במקרה  העירונית  איך  ה   6עירונית 

גאפשרמ לגים  האחם  ויעשו  ופים   הרפורמים  יעשו  זה  את  לעשות   7רים 

 8ברחוב יבנה. דיירי אני לא יודע מה בנק לאומי, יעשה את זה במרכז או  

נהיה   בצורה שאנחנו  מי, אבל  יודע  לא  השד  על הדבר הזה שזה   9שליטה 

 10 באמת נתפס ...מסורת.  

 11  שים. לו ליוכ כולם יהיה מצב שבוול ובניהול וע בטיפזה כרג עידן למדן:  עו"ד 

 12אני רוצה להסביר מה שדוברת שאלה אותי. אם זה להוריד חנוכיות או   מר ירון גדות: 

 13זה   להוסיף חנוכיות. יש סדר גודל של חמש צמתים מרכזיות. זה סוקולוב,

 14פה בעירייה זה בשרף, יש בנווה גן ויש במורשה, חמש אולי עוד אחת לא  

 15של  ים חנוכיות  ופיעה שמהאל   םות האלה הראשיישנה. בחמשת המקוממ

 16ד, זה מפריע , לי זה מפריע. יש לי בעיה עם זה. זה  "ד, עם לוגו  של חב"חב

 17י בצורה מונופוליסטית. זה הם מקבלים את כל הצוותים האלה ואת זה אנ

 18בהצעה הזאת לתקן. להחליף, להוסיף, להוסיף במקומות אחרים. רוצה  

אחריםלהחזיר   למקומות  הצמתאותם  בחמשת   19רה  בצו  האלהים  . 

 20 ד מקבלת כל שנה את  "חב ונופוליסטיתמ

 21 היא לא מקבלת כלום. היא היחידה ששמה.    מר אבי גרובר:  

 22  אתה אומר שרק   גב' דברת וייזר: 

 23 אחרים לא יודעים שאפשר.   ה ששמה כיהיא היחיד מר ירון גדות: 

 24אז  לוש  קדימה. תשים שפה ותשים אחת פה מירון ...תשים אחת אי מר יעקב קורצקי: 
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 1  שלך.  עיה ה הבמ

 2 אין לי בעיה.   מר ירון גדות: 

 3  אז זה הכול. לשים עוד חמש חנוכיות עוד עשר חנוכיות.  מר יעקב קורצקי: 

 4 ותר. אין בעיה. תוסיף כמה שי מר ירון גדות: 

 5צה תשים.  גם יש לך בסוקולוב צומת ענקית איזה כתובת שאתה רו מר יעקב קורצקי: 

  6 

 7 עירייה צריכה לשים.  ב שהחוש אני שים.לא יאני  ירון גדות:  מר

 8בוא גיא, צריך להצביע ולעבור הלאה. אי אפשר    ?של ירון  ?מי בעד ההצעה  מר אבי גרובר:  

 9 להיות פה כל הלילה.  

 10 יעו. תצבנו  מר גיא קלנר:

 11 לא מבין מה הוא רוצה.   מר יעקב קורצקי: 

 12עות לנסות  וש שה שלבת פ ו לשבר'ה אבל אי אפשר עכשי. חיע נגדאז תצב  מר אבי גרובר:  

 13א רוצה. היה צריך לעשות אולי עבודה לפני ולהסביר לאנשים  להבין מה הו

 14 מה הוא רוצה.  

 15  אבל הוא הסביר עכשיו. הוא הסביר.  גב' דברת וייזר: 

 16 הצעה אומרת שבצורה שוויונית  רון גדות: י מר

 17ד. ו בעצביעב, תה טוהוא עושה מה שהוא מציע זם שמה שאם אתם חושבי  מר אבי גרובר:  

 18  .  אתם לא חושבים זה נגד

 19 ההצעה אומרת שבצורה לא שוויונית,  מר ירון גדות: 

 20ות. על ליל  . לילותההעיר תמשיך להתקיים, אם ההצעה הזאת או בלעדי  מר אבי גרובר:  

 21 לא נשארים פה.  

 22 ד "..ואתה אומר שוויוני. שגם חב מר יעקב קורצקי: 

 23 לא.  למה  עוד וסיףצה להכן. הוא רו ' דברת וייזר: גב

 24 בסדר. אני איתך.   מר יעקב קורצקי: 

 25  גם אני בעד.  גב' דברת וייזר: 

 26 אז מה הבעיה.   מר ירון גדות: 

 27  אני איתך.  מר יעקב קורצקי: 

 28אז מה הבעיה אם עוד גופים יכולים לקבל את זה בצורה שוויונית ואין פה   מר ירון גדות: 
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 1 פול. נומו

 2 ד ישימו בסדר גמור. "יות וחבנוכ ד חוע יםה שתשהעיריי מר יעקב קורצקי: 

 3  ?ואם אף אחד אחר לא יבקש  מר אבי גרובר:  

 4 ד שמים. "חב מר יעקב קורצקי: 

 5 מי שרוצה ישים.   גב' דברת וייזר: 

 6  הוא אומר לך הם לא ישימו.   :  מר אבי גרובר

לשי מר ירון גדות:  יתחילו  שהם  אומר  להיום  אני  צריכים  לא  והם  באישור  לבד רק   7ת 

 8 פול מונוכ

 9אבל אתה לא יכול להכריח אנשים גם אני רואה עם האוטובוסים   מר יעקב קורצקי: 

 10  שהחלטנו פה. עוד מעט נשלם לאנשים שיעלו לאוטובוסים. 

 11 ר. שהעירייה תקנה. קשולא  מר ירון גדות: 

 12 אחד לא.  מה אתה רוצה שאני ...לאנשים. אף  מר יעקב קורצקי: 

 13 י כל שישי נסעה.  ת שלהב : יבוקלא עבש תב 'בג

 14 את מאלה שמוכנה לשלם שיעלו לאוטובוס. זה בדיוק. אין אנשים.   קי: רצב קועקי מר

א  מר אבי גרובר:   גם  האלה  אוטובוסים  לעשות  מרשה  הייתה  המדינה  הינו  אם   15נחנו 

 16 יכולים לקבל 

 17 ,  םילוע אפס אנשים מר יעקב קורצקי: 

  18 

 19 ו ונשים. חנוכיות אנחנ שחמ ד: מר רביד פל

 20   ? הצעה הזאתה קשור למה זמר. ני אאבל זה מה שד  אבי גרובר:   רמ

 21 להוסיף ירון אתה מסכים.   מר רביד פלד: 

 22מי בעד ההצעה הזאת. חבר'ה. חבר'ה. העיר תתקיים עם הזה או בלעדיו.    מר אבי גרובר:  

 23אז אל. מי בעד.  ירון    ?ירוןחנוכיות. מי בעד ההצעה של    דני אמר ישימו
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 1   ה. מי נמנע? ארבע נמנעו.ונשממי נגד?  נגד?

 2 אני בעד גם אני בעד.   וייזר:  דברתגב' 

 3 אני בעד לא נמנע.   :?

 4   בעד. שמונה היו נגד ואחד נמנע. הלאה. השלוש  מר אבי גרובר:  

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 הלאה. יש לנו ערב צריך לסיים כמה דברים.    ובר:  מר אבי גר

 10 ד רק. מי בעד.  מי היה בע מר גיא קלנר:

 11 ......דברת   מר אבי גרובר:  

 12 דברת רביד וירון גדות. ויעקב מה הצבעת   לנר:ק יאג מר

 13 אני נמנע.  מר יעקב קורצקי: 

 14 אתה נמנע. אוקי.   מר גיא קלנר:

 15 ר.  הייתי בעד אם היה ברו מר יעקב קורצקי: 

 16 אה. היית בעד עוד.   מר גיא קלנר:

 17 ם בסדר. ד היו אם הוא אומר שה"חב בעד אםלהיות הייתי רוצה  מר יעקב קורצקי: 

 18 אני זהו. זה צריך להיות ברור. אם לא  : יזרת וירדב גב'

 19 ד זה בסדר מבחינתו, אני בעד. הצבענו. "אם הוא אומר שחב מר יעקב קורצקי: 

 20  אחלה קבוצה.   מר גיא קלנר:

 21 יכים. ד לא בסדר אבל אני חושב שהם לא צר"אני מבחינתי חב מר ירון גדות: 

 22 בנתי את ההצעה. יש פה  לא הכי  מנעתי נמנעת. אני נאתה יודע מה אנ גב' דברת וייזר: 

 23 אין בעיה.   ,ים בעדינחבר'ה הצבענו. הצבענו. היו ש  מר אבי גרובר:  

 24 אני בעד שיהיה שוויוניות.   גב' דברת וייזר: 

לא    גרובר:   אבימר  הם  שלו,  ההצעות  של  שלו,  ההצעות  של  מהבעיה  חלק   25.  ברורותזה 

עופר.   שאהלן  הצביענחבר'ה  שיים  בעד,  נמנו  התשמוננעו  יים   26. נגדוה 

התקבלה.   לא  היא  ירדה.  לא  היא  התקבלה  לא  ההצעה  ירדה.   27ההצעה 

 28יים נמנעים את ויעקב נמנעתם כל השאר. אתה ניים נמנעים. שנאמרתי ש
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 1  .אז שלושה נמנעו סליחה נמנעת?

 2ת  ושמים מי בעד מי נגד. שמויינו רתחלה התגיד בפרוטוקול רושמים. בה ד"ר צחי שריב: 

 3 רבע עשרה בעד, שלושה נגד משהו כזה.  יה אה נהלב זובאיזה שהוא ש

 4 אין שמות?  מר גיא קלנר:

 5 אין שמות יותר בפרוטוקולים בתקופה האחרונה.   ד"ר צחי שריב: 

 6 גם בפרוטוקולים של מן העבר אי אפשר לדעת מי אמר מה   :מר מיכאל דורון

 7 פתאום תמיד זה היה עם שמות.  המ וייזר: גב' דברת 

 8 לדעת.    ראפשאי  : מר מיכאל דורון

 9 ים אז אפשר לעשות סדר בפרוטוקולים.  ר" תבאם עושים כבר סדר ב גב' דברת וייזר: 

 10  דני תסתכל בפרוטוקולים.  : מר מיכאל דורון

 11 איזה סדר בפרוטוקולים. רק לרשום את השמות של האנשים.  : מר רביד פלד

 12 רשום מי בעד ומי נגד. ל רק קלנר:מר גיא 

 13   .יכאליה מזה הנגד     : גרובר מר אבי

 14  בדקתי שיש בחור אחד שצופה בנו. תיקחו בחשבון יש אחד.  מר יעקב קורצקי: 

 15 כתוב ארבעים וארבע.   מר ירון גדות: 

 16  כמה?  : מר מיכאל דורון

 17 ארבעים וארבע כתוב.   מר ירון גדות: 

 18 טנו. נשבר ואנחנו נמל עים וארבע. הפחיודע מה זה ארבאתה  מר יעקב קורצקי: 

 19 ים וארבע זה כמה נרות יש בחבילה.  בעאר :לקיןמר רוני ב

 20 ארבעים וארבע נרות מדליקים בחנוכה.   מר יעקב קורצקי: 

 21 נו תראה זה בול.   מר גיא קלנר:

 22 

 23  :החלטה

 24 לסדר לא התקבלה.ההצעה 

 25 (2ביד פלד. )ן גדות, רירו –בעד 

 26לקובי, יב, דני לביא, בת שבע אחי שרמדן, נטע זיו, גיא קלנר, צ מיכאל דורון, עידן ל   –נגד  

 27 ( 8אבי גרובר. )

 28 ( 3דברת ויזר, רוני בלקין, יעקב קורצקי. ) –נמנע 
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 1 

 2 

 3ע  פוליגרף לשלילת קשר פוליטי לאירו  –  3.2.21. הצעה לסדר ירון גדות  6

 4 חזיר ראש ה

 5 

 6לשלילת ליגרף  . פוירוןשל    אמור היה להיות הצעה לסדר  6יאללה. סעיף    מר אבי גרובר:  

 7יש לנו את העדכון של נטע. אתה מרשה   אש החזירליטי לאירוע רקשר פו

 8    ?שנטע תעדכן לפני הסעיף שלך או שצריך להכניס את זה להצבעה

 9 כן.  מר ירון גדות: 

 10משהו שכתבתי אז הנה הדברים. לפני כשנה וחצי, הסמיכה  את  אני קור פרופ' נטע זיו: 

העיר מועצת  פלנק  אותי  לעמועולווט  לרבות  שונות,  עם ת  בקשר   11ד 

 12ראש החזיר בבית כנסת סוכת שאול עניין חקירת אירוע הנחת  המשטרה, ב

 13. במהלך התקופה שחלפה, פעלתי בשני מסלולים עיקריים. 2018בנובמבר  

גומ עם  בקשר  עמדתי  ההאחד,  ישראל.  י  במשטרת  האירוע  של   14חקירה 

והתייע חקירות  משרד  עם  התקשרות   15שרויות  האפ  לגבית  ו צהשני, 

 16ע בדבר ביצוא  יה, לפעול כדי לגלות מידנו כמועצת עיר ועירישעומדות בפני

לשינוי   לגרום  לצערי  הצלחתי  לא  המשטרתי  במסלול  הנפשע.   17המעשה 

 18רה. למרות חקיבמצב החקירה ולקבל מידע עדכני בדבר סטאטוס של ה

במ והחקיקתיים  הפיקודיים  הדרגים  בכל  ונשנות,  חוזרות   19  רה טשפניות 

 20בעינה. החקירה    , עמדת המשטרה נותרהת מספר שקיימתי עימםגישווהפ

 21על מצב החקירה.  תוחה ומתקיימת ועל כן לא נמסר כל מידע.  נמשכת ופ

 22  במסלול היוועצות עם חוקר, הועלו שתי חלופות. הראשונה תשלום לגורם 

 23דם שיביא מידע על מי שתכנן, הזמין וביצע את המעשה. השני, בדיקת לא

 24המרחף    להסיר את ענן החשדותברות המועצה. במטרה  י וחלחברף  רגפולי

 25יצוע המעשה. מדובר בחשדות לפיהן הנסיבות שבהם  מעל ראשינו מאז ב

המועצה.   מחברי  למי  ידועות  הפשע  תוכל בוצע  כן  אם  פוליגרף   26בדיקת 

 27את חברי המועצה מחשד, ולמרות שלא יהיה בכך כדי   אותלנקות במירכ
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 1או השמועות  ם שהתהודה הציבורית  קווינו מאנח  לקדם את פענוח הפשע,

 2חודשים בחנתי לעומק את שתי   החשדות, ישככו. במשך כמההאשמות ו

מסקנות ולהלן  האלה  פרטיתיהאפשרויות  חקירה  פעולת  של    י.   3בדרך 

ח המבצע  מידע,  שיביא  לגורם  ידי  קירתשלום  על  נבדקה  זו  אופציה   4ה. 

שמבחינה למסקנה  הגעתי  הבדיקה  בסוף  ראוי  זה    וריתציב  לעומק.   5לא 

ציבור גורמים  שכספי  לידי  ויתנ  יועברו  מפוקפקים,  הסתם  מידע מן   6ו 

מדובר   הציבורית.  מחובתה  כחלק  אותו  להביא  אמורה   7שהמשטרה 

 8צדקה ל הבעלויות גבוהות ביותר, מאות אלפי שקלים, שאין להן לדעתי כ

מלכתחילה  המועצה.  וחברות  לחברי  פוליגרף  בדיקת  ציבורית.   9מבחינה 

 10הראשון הוא  . משתי סיבות: הטעם  עה גדולה ממהלך שכזהרתי  ה לייתיה

סברתי   בהיבט  פרקטי  רק  לא  מספיק,  אמינה  לא  פוליגרף   11שבדיקת 

בהיבט  בנושא.  הציבורית  העמדה  לשינוי  לגרום  כדי  גם  אלא   12המשפטי, 

 13ושוכנעתי לאחר שיחות ובדיקות שבדיקה    הצטמצמו,לי  הזה הספקות ש

ו  מתואם  באופן  לצומקשנעשית  תפעי  ניא  ולא  אמת  דוברי  יהיה  ליל   14תן 

 15אסביר בהמשך. באופן מאורגן    ליגרף שיתבצע כפי שאנילרמות את הפו

 16ומתואם.  הטעם השני שהרתיע אותי זה היה ההיבט הציבורי. לא עניין  

מח לבקש  בעיני  הוא  בכך  מה  מתנדבים, ברשל  ציבור  נבחרי  מועצה   17י 

תושבי למען  ופועלים   זמנם  את  להעיה  שמשקיעים  לחקירת  תייצר   18ב 

יש פגיעה  פוליגרף.  בכך  שרואים  וביושרתם    מי  על    בכבודם  כתם   19מעין 

 20המוניטין שלהם דווקא הם צריכים להראות שאינם משקרים. משום כך 

באמת הפוליגרף,  בעניין  ההחלטה  עם  והתלבטתי   21תלבטות  ה  התעכבתי 

 22 ארוכה. שמעתי וקיבלתי בהבנה את ההסתייגות ואת הרתיעה של חברי

 23את לאחר  מהלך שכזה. יחד עם ז  מעה במהלך התקופה נגדשהושכך,  ל  ע

 24הדברים לא באמת השתנה. ולאחר שאני מרגישה שמוצו    שנה וחצי שמצב 

 25יתר האפיקים, התגבשה דעתי שיש מקום לנקוט במהלך שהוא לא פשוט,  

פו אני לישבדיקת  זה.  לעשות את  וחברות המועצה שמוכנים   26גרף לחברי 

 27ני מקווה שכל  לבצע בדיקה כזאת, וא  ייצבשתת  נהשומצהירה שאהיה הרא

 28ן. לפרשת החזיר ברמת השרון, השלכות ברות המועצה יעשו גם כחברי וח



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                   

 11.4.21יאה  מן  המניין  מיום  מישיבת  מל  27כל מס' פרטי

44 

פלילי,   הוא  האחד,  רבדים.  בידי  במספר  מצוי  הפלילי  הדין   1מיצוי 

 2באופן עצמאי וללא יכולת שלנו להשפיע   וההמשטרה. זו פועלת אני מקו

 3 ציבורי והוא לא פחות   הוא  השניט  יבעל מהלך החקירה לכאן ולכאן. הה

בעיר הואחשוב. הנחת ראש החזי בבית הכנסת  חריג   ר  נורא  כה   4מעשה 

 5ובזוי שאין זה פלא שהוא ממשיך להטריד את הציבוריות העירונית שלנו 

במיוח וכך  בכלל  כך  מנוח.  נותן  טעונה  ד  ואינו  בתקופה  אירע   6כשהדבר 

המעש וכאשר  מוניציפאליות  בחירות  של  בנקה  וסוערת   7ה  תודעשר 

 8  אם חברי וחברות המועצה רות זה. תקוותי היא שהציבורית למאבק בחי

 9מועצת העיר יאותו למרות הקושי האישי והציבורי הכרוך בדבר לבצע את  

 10יתפוגג.  ה  הבדיקה הרי שחלק ואולי כל הערפל הציבורי האופף את המעש

 11,  מבחינה טכנית אני מציעה שהבדיקה תתואם עם המשרד שעושה את זה

 12את השאלות.    רם המקצועי ויחד ננסחאפגש עם חוקר, עם הגואני  תי,  אי

יכ שלא  את  כך  לרמות  או  לעקוף  ניתן  יהיה  ולא  האמת  דוברי  את   13שילו 

חברי  כל  אם  העלות.  מבחינת  לברר.  שנרצה  שאלות  ולברר   14הפוליגרף 

 15דקו העלות המוערכת היא עד עשרים וחמישה אלף ₪. משך  יבהמועצה  

 16עה שבמידה ולא  וחצי. המועד אני מצי  לשעהשעה  ן  ביהבדיקה לכל אחד,  

פ המשטרתהיה  בחקירה  דרך  את ריצת  נתחיל  אנחנו  יוני,  סוף  עד   17תית 

 18בדיקות הפוליגרף במועד הזה. תוצאות הבדיקות לא תפורסמנה אלא על 

 19 . ירפי החלטה שלי ושל ראש הע

 20 אני מוותר על התענוג שאני צריך לאשר את זה.    מר אבי גרובר:  

 21 שאלות עכשיו. אני יכולה לענות על   יו:טע זנ פ'פרו

 22את יכולה לחזור לתחילת המסמך ולומר שם במקום שבו התייחסת  : מר מיכאל דורון

 23 ? לחשד של חברי המועצה

 24 לחשש.  עידן למדן:  עו"ד 

 25 ות מה היה ניסוח. אראני רוצה ל : מר מיכאל דורון

שבהן פרופ' נטע זיו:  הנסיבות  לפיהן  בחשדות  הפצבו  מדובר  יע  מחברי  שע  למי   26דועות 

 27קת הפוליגרף תוכל לנקות את חברי המועצה מחשד זה. שהם ה. בדיהמועצ
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 1 יודעים. 

זה  : מר מיכאל דורון הפשע  את  ביצע  מי  שיודעים  מועצה  חברי  יש  להבנתך   2כלומר 

 3 . לנובעצם נקודת המוצא ש

הכי פרופ' נטע זיו:  משני  שהועלו.  הדברים  זה  השמועות.  זה  החשש,  איוונזה  ים,   4ש  גב 

 5חד של מחנה הפוליטי, אושבים שביצע את זה צד  כאלה שאמרו לי שהם ח

 6אלה מאשימים את הצד השני. זה השיח שמתקיים. ולא טוב שהשיח הזה 

 7 נשאר ככה. 

 8אומרת את כל הדבר הזה על ואת    מנוסהנטע, את משפטנית בכירה ו : מר מיכאל דורון

 9 לה. אם כסמך שמועות. מה המעמד של שמועות. במצבי

 10 משפטית.  פרופ' נטע זיו: 

 11 במשפטי.  : מר מיכאל דורון

 12 אני בכלל לא מדברת איתך על החוק המשפטי.   פרופ' נטע זיו: 

 13הזאת  כן. אבל את מוליכה את כל הדבר, את כל הסירה המטורללת : מר מיכאל דורון

 14לך כל כך קיצוני שלי נראה כמו חיפוש של הדבר הזה מתחת  וון של מהלכי

 15  לא רק תקועה, היא פשוט טרה תקועה ולדעתי היא  המש  קירתחכי  לפנס  

גם   כי להבנתי היא  ואני לא התקדמה.  כי יש שם משטרה   16לא התחילה. 

 17אומר את זה לפרוטוקול בינונית ומטה שלא מבצעת את העבודה שלה כמו  

צר. המשטרה  שצריך יום שהדבר הזה קרה,  שהייתה  להיות באותו   18יכה 

 19שטרה  ם ולהגיע לאן שצריך. מבחייהמט  יבבתהייתה צריכה להיות כבר  

 20הפוליטיקאים שזה יו הצהרות גדולות פוליטיות של  לא עשתה את זה. ה

 21מעשה נורא ואיום אבל המשטרה לא אבל זה לא הגיע עד לידי ביצוע כל 

רצינית חקירה  של  המשטר  שהוא  לאשל  משם  אנחנו    ה.  הישועה   22תבוא 

הצגה. פה  עושים  סתם  אנחנו  זה.  את  פה  מבקשיו,  שעכ  יודעים   23ים 

 24זה לא יכול לקרות ובסופו של וף חוקר. זה לא יקרה,  שהמועצה תהווה ג

 25ר אנחנו מגיעים לאיזה שהוא דבר שבעצם גררו במשך שנתיים לדבר דב

 26ה זה  וזהו. בז פוליגרף. המטורלל הזה. שנקרא לא סיימתי שנקרא חקירת 
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 1   .את הדבר היחיד שנשאר. זה הכלי האחרון שהאיר את האור וימצא

 2 .  כלי האחרוןא. זה לא ה עידן למדן:   "דעו

 3 רגע. סיימת.  פרופ' נטע זיו: 

 4 כן.  : מר מיכאל דורון

 5או קי. אני קיבלתי מנדט. אני באה אליכם ואני אומרת אני עשיתי את מה   פרופ' נטע זיו: 

 6 לכם את המנדט הזה. או קי. ואנחנו.   י תיכף מחזירהשאני יכולה אנ

 7 הישיבה   וףף בסכית מה : מר מיכאל דורון

 8לא בסוף הישיבה בסוף המהלך הזה שאני מציעה. אני לא יכולה לעשות    פרופ' נטע זיו:

 9מעבר למה שאני עשיתי ולחלקכם גם סיפרתי בפרוטרוט את מה שעשיתי.  

 10לעשות בסיפור הזה וסף שאני יכולה  כרגע שום דבר נ  ואני לא מרגישה שיש

 11ני שעוד פגישה  ה שארגיש מ לא  של החזיר בטח לא בערוץ המשפטי, אני  

 12 ככה פועלת   תב, ועוד תלונה יעזרו.ועוד מכ

 13 לי אגב זה היה ברור מהתחלה.  : מר מיכאל דורון

 14 אם היה ברור לך מהתחלה אז הנה בסדר.   פרופ' נטע זיו: 

 15 ניסיון בעבודה מול הבודקים האלה. ה או שנתיים יש לי קצת שנ : רוןמר מיכאל דו

 16 ל.  אמיכ אחוז מאהבסדר  פרופ' נטע זיו: 

 17 תחקירים נכון.   גב' דברת וייזר: 

 18 בסופו של דבר קיווית שזה כן יוביל את גופי החקירה ואת  עידן למדן:  עו"ד 

 19 שנייה אני רוצה להשיב.   פרופ' נטע זיו: 

 20 שזה יקרה.  אני לא חשבתי לרגע : וןמר מיכאל דור

מת פרופ' נטע זיו:  לא  ...אני  המשטרה  מול  המסלול  להנ כוומבחינתי  חודש    משיךת   21כל 

 22חושבת שיש טעם בכלל. היו עוד אפשרויות   כורות, אני לאלשלוח להם תז

 23היה אפשר לשלם הרבה מאוד כסף ציבורי למישהו שיבוא וייתן לנו כמו  
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 1 צע את המעשה ואנחנו  ייתן לנו מידע על מי שבישעושים בעולמות הפשע, 

 2   כליתלה כלמה עולמות הפשע סליחה. גם חקיר : מר מיכאל דורון

 3 חוז.  ק מאה אאתה צוד גב' דברת וייזר: 

 4 כמה כסף אתם רוצים שיגידו לנו.  מר יעקב קורצקי: 

 5 אני גם רוצה להגיד משהו.  גב' דברת וייזר: 

 6 הפשע.  איזה ...יש מעולם   מר אבי גרובר:  

 7 משרד חקירות.   מר יעקב קורצקי: 

 8 משרד חקירות רציני.   גב' דברת וייזר: 

ישאני    אבל : מר מיכאל דורון הזה.  הדבר  את  לחדד  אזרחיים   רוצה  חקירה   9גופי 

 10לים כל מיני אמצעים. ואני חושב שהשאלה כרגע זה מה התכלית  שמפעי

 11ע לחקר  אם התכלית ולנו מסכימים שהתכלית ראויה. אנחנו רוצים להגי

 12הדבר הוא בעצם מה קורה    לדעת מי ביצע את זה. אם   האמת אנחנו רוצים

 13יודע עד כמה    י הדילמה הזאת. אני לאבפנ  הזו  הראי כאן, את ניצבת בפני ה

 14ו של דבר כן  תה ועידדת אותה עם עוד אנשים. אני חושב שבסופליבנו או

 15לים  אולי צריך לטעון את האפשרות הזאת שיש גוף חקירה והוא מפעיל כ

ל נעימים  לא  אולי  מצטיירישל  איכשהו  הם  כי  בצבעים  נו  צבועים  או   16ם 

עולם של  שחורים  או  עשהפ  אפורים  צריכ  דייןע,  שאנחנו  חושב   17ים  אני 

 18אם התכלית כמו שאמרנו כולנו זו מציאת המבצע, לבחון מה התכלית. ו

לחקירת   נלך  שכולנו  עכשיו  כבר  לך  אומר  אני  כי  לעשות  צריך  זה   19את 

 20 י מבטיח לך.  פוליגרף אנ

 21ור  תרון חלש מאוד. מאוד מפתיע אותי. זה ככה לא בראני חושבת שזה פ ייזר: גב' דברת ו

 22 תי. ה אבל זה נורא מפתיע אוקור י מהל

 23 מה חלש הפוליגרף.   מר גיא קלנר:

 24כן. חלש מאוד זה לא ..אף אחד פה לא הופתע. תיכף אני אסביר ממה אני   גב' דברת וייזר: 

חוש אני  להימופתעת.  לזה,  אגיע  אני  שתיכף  צריך בת  אומרת  אני   25פך 

 26ת  חושבאני  זה.  הו הרבה יותר רציני, זה לא שאני מחזיקה מלעשות מש

 27ספק שגם אם מייחסים   את זה בשיחות שלנו אין  שקודם כל גם אמרתי לך

 28ם לזה חשיבות אי אפשר להתעלם מהעוצמה  לזה חשיבות או לא מייחסי
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 1צי הוא עדיין עובדה אחרי שנתיים וחשל האירוע הזה. אני חושבת שהוא  

 2מצא ב שזה ישכח או שזה יעלם זה לא נעלם. זה נעדיין אם מי שהוא חש

וזה  הצי  בשיח לבקרים  חדשות  גםבורי  שזה  בטוחה  ואני   3ימשיך    קיים 

שנ עוד  גם  שאת  ביתר  קיים  ויהיה  לקראת  ויעמיק  וחצי  שנה  עוד  או   4ה 

 5ה טבעו של עולם. לא  הבחירות הבאות של רמת השרון, אין מה לעשות ז

 6צדיקה את העוצמות האלה אבל  ני חלילה מצדיקה את זה לא מבגלל שא

 7מה, בשיחות שלנו  ד מופתעת אני אגיד לך ממאו  ואנילם.  זה טבעו של עו

אמ לגבי  אני  איתך  שלי  האישיות  בשיחות  עמדתי,  את   8ההצעה  רתי 

 9  הראשונה ואמרת שאת עושה איזה שהם בירורים ותחזרי אני לא קיבלתי 

 10ונה שאני שומעת שפסקת כל כך על  ם ראשזה פע  ,שום תשובה ובגלל זה

הזו.   המועצה  של  ההחלטה  את  את חקישרד  מות  למנסף  שיעשה   11רות 

 12לא עושה רק במקרה שלנו ברמת    ערנו הרב לא עושה. והיאהמשטרה לצ

 13השרון היא לא עושה בכלל ואני מופתעת מההחלטה שאפילו לא היה פה  

 14, כל שלושה חודשים  דיונים על ההצעות של ירון  דיון, יש פה כל כך הרבה

 15תיע  ה מפם בזידנ  ה את הפוליגרף הזה ואנחנו כל  שלושה חודשיםהוא מעל

 16הראשונה שהיא כבר אושרה.    יון בינינו לגבי ההצעהאותי שאין אפילו ד

 17וספת תקציב כזו או אחרת, אז אני רוצה להגיד  אנחנו רק מדברים על ת

 18י, לא נגעתי בו  ם את התקציב לשכת סגנית שללפרוטוקול אני מוכנה לתרו

 19קציב הת  של  וספהת ההלטוב, אני מוכנה לתרום אותו במלואו  2021בשנת  

 20שהם   אני חושבת שאנחנו עושים הרבה דבריםאני חושבת שכדאי מאוד,  

 21נראות ציבורית. דרך אגב לדוגמא, סתם לא שזה אותו  לפעמים עניין של  

ועדת  בישיבת  רק  התרבו  דבר.  בנושא  הסביר  אבי  האחרונה   22ת  הכספים 

גם   עניין של אמירה ציבורית.  נכון או לא  כמה שזה  זה   23יוק  , בד נכוןאם 

 24ם הם כן נפגעו הכי הרבה או לא  לציבור של המפיקים והזמרים אוע  לקל

 25רונה הוא הסביר את זה בצורה מאוד חד  ו הכי הרבה בתקופת הקונפגע

 26ים לקראת שאנחנו מבינים שהענף  משמעית שיש בזה אמירה. שאנחנו בא

 27  הצבענו וקיבלנו את ה באמת נפגע הכי הרבה ועובדה שהעברנו והזה כנרא

 28בר ככה בלי בכלל סערה,  י לא מצליחה להבין איך זה עואנ  אז   הזה.עון  הטי
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 1חדשות לבקרים בשעתיים ישיבה,    ע בתוך עיר, בלי הצעותבלי בכלל שס

 2אני לא מצליחה להבין איך אין  הבנו את הצורך הציבורי, אישרנו את זה.  

 3ד ל זה דיון. אני בעדיון. אני חושבת שאנחנו צריכים לקיים עפה אפילו  

לפחוום  סכ  איזהקצב  לת שהוא  סכום  ואיזה  כדי שניתן.  דיון  לקיים   4ת 

המ את  למצות  חקירות  באמת  משרד  של  התחיל אמצים  לא   5שאפילו 

 6פשע, חלילה זה לעשות איזה שהיא עבודה. ואני אומרת שוב. מה זה עולם  

 7עסקיים לוקחים משרדי ראינו את זה ממש    לא עולם פשע. גם בעולמות

בת מזמן  לא  אצשהי  חקירבחדשות  אה  לוקחים ילנל  מזכירה,  דיין   8ה 

 9 ם. משרדי

 10 אבל גם המשטרה משתמשת בכלים כאלה.   : מר מיכאל דורון

 11זה מאוד גם המשטרה משתמשת בזה. בחקירות כאלה בחקירות אחרות.  גב' דברת וייזר: 

 12 לגיטימי. 

 13 השיב. ר לאפש פרופ' נטע זיו: 

 14 כן.  : מר מיכאל דורון

 15לקנות את    ט שיחות עם חוקר על במה זה כרוךמע   ו לאהי  :ר כךבוא נאמ פרופ' נטע זיו: 

 16 מידע. אני חושבת שהמשטרה עושה את זה. המידע הזה. זה לקנות 

 17 הקטע הזה.  אני לא מצליח להבין את  ?ממי קונים  מר אבי גרובר:  

 18 יכים להביא למשרד חקירות. ע לא הבנתי. צרמה זה נקרא מיד גב' דברת וייזר: 

 19המשטרה יודעת, כולם    שהוא כאילו. כולם יודעים,  איפה  יושב  זהו  ילכא  מר אבי גרובר:  



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                   

 11.4.21יאה  מן  המניין  מיום  מישיבת  מל  27כל מס' פרטי

50 

 1 זה רק אתה קונה את יודעים, וכאילו 

 2 ראיה.  גב' דברת וייזר: 

 3 אתה קונה את    מר אבי גרובר:  

 4 אתה קונה מידע.   זיו: פרופ' נטע 

 5 ר אפל כזה,  בזאיש  : מר מיכאל דורון

 6 ך. וצרידארק נייט עם כל המידע.   מר אבי גרובר:  

 7 מה לא בסדר בזה.    מה שמשרד חקירות עושה.ומישהו נכנס וזה חלק מ : ת וייזרגב' דבר

 8 יש שם מישהו.  : מר מיכאל דורון

 9  סקים לוקחים את משרדים כאלה. נכון. זה לגיטימי. גם בעולם הע גב' דברת וייזר: 

 10 למה אתם מפריעים לה בגלל שהיא אישה אתם קוטעים אותה.   מר ירון גדות:

 11 יש בוא נניח.   ע זיו: ' נטפרופ

 12 אנחנו חושבים אנחנו לא יודעים.   מר אבי גרובר:  

 13 אנחנו יודעים. שיש בורר נניח הרי. שמוכן לתת לנו מידע.  פרופ' נטע זיו: 

 14 משהו שאפשר לקחת למשטרה בבית משפט.    גרובר:   מר אבי

 15 כן. כן. רק זה עולה הרבה מאוד כסף.  ע זיו: ' נטפרופ

 16 הזה.  המידע מה זה   ר:  גרובמר אבי 

 17  על מי  דעמי פרופ' נטע זיו: 

 18חברים. עכשיו אמרת פה משהו מאוד חזק. רגע, שנייה. אמרת משהו מאוד   מר רביד פלד: 

אנחנו   למה  אז  אם  חזק  ככה  הולכים  אנחנו  למה  בזה.  משתמשים   19לא 

 20 ם אוזן ימין עם צד שמאל. באמת לא יודעי

שבוודאי   פרופ' נטע זיו:  שיודעמשום  שמוסר    של  הזהיך  התהלים  דובר  עם   21התקשרות 

 22שלו ומוכן לתת את    רומוכן לחשוף את המקו ידע ומוכן לחשוף את עצמו  מ
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 1  כסף.   הרבה ,הרבה ,השמות שצורה שזה קביל עולה הרבה

 2  ? הרבה ,הרבה ,כמה הרבה מר רביד פלד: 

 3 ?כמה ר: גב' דברת וייז

 4 מאות אלפי שקלים.   פרופ' נטע זיו: 

 5  ?שלוש מאות ?םחמישיים יתמא כמה יזר: גב' דברת וי

 6  יותר.  זיו: פרופ' נטע 

 7 תעשי משא ומתן.   מר רביד פלד: 

 8 נעשה משא ומתן.   גב' דברת וייזר: 

 9 ה הצעות משלושה משרדים. נקבל כמ גב' דברת וייזר: 

 10 אני לא חושבת   פרופ' נטע זיו: 

 11  ודם , קוכשיול עי יכיושב הבן אדם עכשיו בבית מסתכל אומר וואלה אנ   בר:  י גרומר אב

מוכיח בדיוק  איך  יודע  לא  אבלכל  שלוש   ים  לקחת  קודם  חשבתי   12אם 

 13 מאות. 

 14 בדיוק.  פרופ' נטע זיו: 

 15 למה.  זה כאילו בקטנה.   מר אבי גרובר:  

 16 אני אומרת לך מה הם ...אוקי.  פרופ' נטע זיו: 

 17 אין בעיה אבל לא דנו בזה אפילו. זה רק.  זר: גב' דברת ויי

 18 ני אומרת לכם מה דעתי.  מסרתי כאן הודעה. אני לא. אאני מור ר גבסד יו: פרופ' נטע ז

 19 משלמים.  אנחנו משלמים אחרי שבן אדם שעשה את זה הורשע או שמתי    מר אבי גרובר:  

שאנ פרופ' נטע זיו:  שנכון  חושבת  לא  עדיין  ואני  חשבתי  לא  הזה.  אני  במסלול  נלך   20חנו 

משפט יועצם  עם  ועם  התייעצתי  לציב  אישייים  הור  כיא   21הזה    דברה 

 22 .  יעזור לה לפענח פשעשעירייה משלמת למודיע ש

 23 אני דיברתי עם המשרד הזה.  גב' דברת וייזר: 

 24כשיו. אתם יכולים לחלוק עלי ולקבל החלטה אחרת אם מישהו  בסדר. ע פרופ' נטע זיו: 
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 1 ף  רוצה להוציא את הכס

 2 רק אני לא יודע.    מר אבי גרובר:  

 3 י לסיים. תני לע, גרי שאנ וןיומכ פרופ' נטע זיו: 

 4 מתפרצת מגדרית.   : עידן למדן עו"ד 

 5 בת לבת זה תופס.   מר רביד פלד: 

 6 לא תופס.  פרופ' נטע זיו: 

 7 מינוס ומינוס זה נהייה פלוס. זה מתבטל.   וייזר:  גב' דברת

ש פרופ' נטע זיו:  מסבירה  האני  המסלול  סתום.  וב.  למבוי  מבחינתי  הגיע   8משטרתי 

הזה ב שבא  המסלול  אחורה,  תו  או  ידקתמת  קדימה  אחורה   9קדימה 

 10נחנו צריכים ללכת איתו. נשאר בעצם  ירים ירדו עלו אני לא חושבת שאמח

בעיני דבר אחד.  יביא   עוד  לא  הוא  אני אמרתי  דבר אחד שוב  עוד   11נותר 

ירגיע כן  הוא  אולי  אבל  הפשע  חברי    לפענוח  מבחינת...של  הרוחות   12את 

לא באמת  שאני  מכיוון  אאעל  יעה  מצב  המועצה  ומכיוון   חד  ף   13כחשוד 

רוצים מציעה    שאנחנו  אני  האלה  השמועות  את  המועצה להזים   14לחברי 

נרתעתי מזה מכל מיני  לקחת את לעשות את הפעולה הזאת. אני    15מאוד 

 16ב כרגע.  סיבות והשתכנעתי שכנראה במצב שנוצר ברמת השרון, זה המצ

 17תי נבחיני מרת אלאחר מכן אני מחזירה את המפתחות למועצה ואני אומ

 18 יכולה לעשות שום דבר. לא 

 19 אולי יש שלב ב' בכל זאת.   עידן למדן:  עו"ד 

 20 גיא ביקש לדבר.    מר אבי גרובר:  

 21 סליחה.  יזר: גב' דברת וי

 22שהיא פריצת  תראו. אני חושב שהסיטואציה שנקלענו אליה מחייבת איזה   מר גיא קלנר:

 23  שלא דה  ישבמרור  ן. בניידרך, לפחות בכל מה שקשור למחויבות שלנו לע

 24יקרה   ים לעשות כל שאנחנו יכולים כדי שזהנצליח אז לא נצליח אבל צריכ

 25ותית, לקחה על עצמה את  , מאוד איכנטע עושה פה עבודה מאוד ממוקדת

 26מילה    הסיפור הזה נפגשת עם המשטרה, קיבלנו עדכונים. צריך להגיד גם 

 27 לות ושיכמה  ה כלטובה לדבר הזה זה כבר שנה וחצי, סדר גודל והיא עוש

 28  לנקודה שעכשיו היא באה ומעדכנת על   גוף כזה יכולים לאפשר לה עד   של
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 1א שלב עם עידן שנושא  ..אני אמרתי לאורך כל הדרך לדעתי גם באיזה שהו

 2הצעה  של פוליגרף יזום התנדבותי היא הצעה טובה. היא הצעה טובה. היא  

 3 חן. השולביב  טובה כי היא גם מאפשרת לאנשים לבוא ולשים את עצמם ס

 4את זה. אף אחד פה לא מחייב   רוצה מסיבותיו שלו שלא יעשה  שלאמי  

בזמכוון   יש  משטרתי.  או  חקירתי  חיוב  לא  זה  לרכה.  המון  אקדח   5ה 

את   יבחר  אחד  כל  אז  והתנדבותי  יזום  פוליגרף  שהוא  ומכיוון   6יתרונות. 

 7 ליך הזה מצוין. עדיף היה גם להימנע מהקטע הזה אבל בהינתן דרכו. בתה

 8הבחירות ולא הייתה    חנו נמצאים שנתיים וחצי אחרישאנדה  ולנקענו  שהג

ואני דרך  לא    פריצת  המשטרה  של  במקטע  אמר  שמיכאל  למה   9מתחבר 

 10ת דרך כי היא בינונית, אין לה משאבים, כי אין לה זמן, כי אין לה פורצ

נ התשובות  כל  בעד  חשק,  ואני  הפחות  לכל  ולכן  קורה.  לא  זה   11כונות. 

 12להם    ועל דעתם ירצו לעשות ולאפשר  ותינדבתן ה באופשים  פוליגרף שאנ

א ללכת  כדי  הזאת  הפלטפורמה  שחוקר את  בטוח  אני  מצוין.  זה   13ליה 

 14טרל רעשי רקע, שאני מניח שזה קצת מטריד פה חלק הפוליגרף יודע לנ

 15ם בעת חקירת הפוליגרף זה  מהאנשים. שאם בן אדם ששמע שמועות הא

 16ראש יכול להיות ע מודי מקר  החו  . אזיעבוד לרעתו. אז הם מנקים את זה

ששמ ואשהשמועות  השרון  ברמת  ציבור  איש  בהיותך  שיש עת  מניח   17ני 

 18 פתרונות לדברים האלה.  

 19 יש פתרונות.  יו: פרופ' נטע ז

 20 יש פתרונות יפה אז זה לגבי העניין הזה.   מר גיא קלנר:

פתרון. שמהיום  ובר:  מר אבי גר אין  אחד  פתרון. למשהו  אין  אוהל  משהו אחד   21  חרי אה 
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 1  ושה פעם אחת פוליגרף. ה עשאת

 2 זה לא נכון.  גדות: רון מר י

 3 על כל דבר.   מר אבי גרובר:  

 4  גיה אחרת אבי רגע.  זה סו מר גיא קלנר:

 5 זה לא נכון.  מר ירון גדות: 

 6 ה והזה. אי. אתה  ה האם נפגשת עם הקבלן הז..מוכן לעשות פוליגרף ופ   מר אבי גרובר:  

 7 בעניין הזה.  נות לךלעה וצראני ע. גר מר גיא קלנר:

 8 מי קבע שזה חמור וזה חמור.  ייזר: גב' דברת ו

יודע מי הנפשו  מר אבי גרובר:    9ת המדוברות. כל כתבה תסתיים כל טור משם מפה  אני 

 10כן המשמעות של לפה יסתיים בזה תזכרו שעל זה הוא לא היה מוכן ...ול

 11 זה 

 12 ה  זה אחת הסיבות שבגלל עידן למדן:  עו"ד 

חוצים   לנר:א קגי רמ גם  אתם  עכשיו  אבל  גבריחבר'ה  לגברים  נשים  לגברים   13ם  גברים 

 14 לנשים. 

 15 שוויון.   העיקר שיש עו"ד מיכה בלום: 

 16 אנחנו שוברים לה את התזה.  עידן למדן:  עו"ד 

 17ואני  ואני אפילו בחלקו מקבל את זה בי. אני מבין  את מה שאתה אומר א מר גיא קלנר:

 18ה כי אני מסכים  ע מהסיפור הזימנלה  חצליוד ני שעחושב שעדיף והלווא

 19לי קיצוני בסוף הדרך שצריך להשתמש בו באופן יזום שהכלי הזה הוא כ

 20מועצת עיר, אנשי ציבור, שלא יהיה פה מדרון חלק אבל עם זאת המקרה 

הוא  הזה  הוא מספיק חמור, המקרה  הזה    הזה   21מספיק קיצוני, המקרה 

 22אחרי שניסינו את    אז  פן. וא דיוצ  בצעדהוא מספיק לא פתיר כדי להשתמש  

 23הדבר הזה אז נותנים פה   א הולך וצריך רגע לזעזע עוד פעם אתהכול וזה ל

 24יותר חזקה. לצערי אני מסכים עם מה שאתה אומר אבל זה סוג של  ירייה  

 25ר את הפרטים, אין לי מושג  בלית ברירה לגבי קניית המידע אני לא מכי
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 1 שמעתי את זה בכותרות.  

 2 א יודעים על מה מדובר. כולם לו ילכא  ר:  גרובמר אבי 

 3 לא. על הדיווח.   גיא קלנר: רמ

 4 כלל מה זה המידע הזה.  לא מצליח להבין ב  מר אבי גרובר:  

 5 רגע. אבי, אבי.   מר גיא קלנר:

 6 דם שווה.  אם יש לו מידע קונקרטי מי הבן א מר יעקב קורצקי: 

 7יתי לשאול מה זה רצ  כי  רחוקעם היתו  יש לו מידע קונקרטי. דיברתי א גב' דברת וייזר: 

 8בנתי מה זה כשאתה שומע שמועות איך אתה יודע  אני לא ה  ליגרף. גםפו

 9 מה שאתה אמרת.  להבחין 

 10אין צילום של זה. אז יש צילום של זה. ורק אצלו  ?מה זה מידע קונקרטי  מר אבי גרובר:  

 11 ?יש

 12  שאול ים לתחילים מכשיראני אומרת לך רק החשש שמחברים אותך למ גב' דברת וייזר: 

 13לך כי יש מלא שמועות בעיר אז אתה  ש  אשאותך שאלות מספיק שזה בר

 14לו כן אם הדופק שלך או לא עולה. אז אני כן    כבר לא יודע אם אתה אומר

 15רוש  התקשרתי לדבר איתו. קודם כל עושה רושם שמשרד רציני. והוא בפי

 16י  ת כדלעשוצים  אמר לי בשיחה בינינו, זה בולשיט פוליגרף. אם אתם רו

 17טווח בין אחד לא ..משפטית יש לזה  ח אבל זה בולשיט זה  "תסכוי  שות  לע

 18נראה נוטה לאמת, נוטה לשקר. קודם כל  לשלוש אמת בין זה לזה שקר כ

 19הוא הפיג את החשש שלי, כי הוא הסביר שעושים שאנשים כמונו הכנה  

 20 עה שיחה ורק אחר כך מחברים כדי לנטרל את העניין של השיחהשל ש

 21את ההצעה הראשונה לא מבין איך אנחנו לא לקחנו  וא  שה  ראמ  הוא  אבל

עבו עשה  כבר  עשהוא  עשה  הוא  לך,  אגיד  אני  ראשונה  דה  תחקיר   22בודת 

 23כשפנו אליו כדי להבין אם מתאים לו אם לקחת את התיק או לא ושהוא 

 24 י המלא לסגור את התיק.  יש לו את המידע ראיית

 25 ?ילא אלא בהוא מי זה הוא. למה   מר אבי גרובר:  

 26אליך. הוא יש לו הוא כבר עשה עבודת  לא יכול לבוא    למשרד הזה. הוא גב' דברת וייזר: 

לו חומר מלא    הכנה. הוא ובדק ושאל שאלות. הוא טוען שיש   27כבר הלך 

 28הגיד על איקס. אני  כולל תצהיר חתום על ידי עורך דין של בן אדם שיודע ל
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 1למה אנחנו  ינה  א מבני ל ה. אאת זלא יודעת כמובן מי הוא, הוא לא יגיד  

 2 פציה הזאת. לא לוקחים את האו

 3 רה צריכה לעשות את העבודה.  גם אז צריך ללכת למשטרה והמשט עידן למדן:  עו"ד 

 4ן של בן  בסדר אבל הוא מביא לך תיק הוא נותן לך תיק עם תצהיר עורך די גב' דברת וייזר: 

 5 אדם יחקרו אותו ויראו אם זה הוא או לא הוא.  

 6 אדם לא מוכן ללכת למשטרה  בןוה  :  ברגרו ביא מר

 7 לא למה שהוא ילך.   דברת וייזר: ' גב

 8 כן אם הוא מקבל ארבע מאות אלף שקל.  הוא רק מו  מר אבי גרובר:  

זה משרד שגם חלק המשר גב' דברת וייזר:  כל  לוקח  לא ארבע מאות אלף שקל קודם   9ד 

 10 לעצמו, כי הוא מפעיל אנשים. 

 11 ורך דין.  אדם שכבר כתב תצהיר אצל עיש בן ש מראוא ל הואב. לא  מר אבי גרובר:  

 12לוקחים משרד גדול והמשרד  בן אדם.    אבל זה לא הבן אדם הזה. לא זה לא  גב' דברת וייזר: 

 13 הזה 

 14 ..ניקח לו תצהיר מהמשרד הזה מה הבעיה.   עו"ד מיכה בלום: 

 15 זה לא הולך ככה מיכה בוא. הוא מפעיל אנשים.   וייזר:  גב' דברת

 16 ? לא עובד ככהה למ : וםבליכה מ "דעו

 17 זה לא הולך ככה.   פרופ' נטע זיו: 

 18 גיוני זה חקירה סמויה. זה ה גב' דברת וייזר: 

 19 אותו בחור יעלה לדוכן העדים  עו"ד מיכה בלום: 

 20 נשמע דמיוני.    מר אבי גרובר:  

 21זה  כן    הוא עשה עבודה תחקיר מעולה. הוא אומר שהוא יודע.יוני.  למה דמ גב' דברת וייזר: 

 22 בזה.   בסדר לא המחשש ה

 23ויגיד    ה בסוף מישהו שטוען אני עשיתי ואם אתם רוצים שאני אבואפ  יש  מר אבי גרובר:  
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 1 שאני עשיתי תנו לי  

 2 לא.  גב' דברת וייזר: 

 3 לא. מישהו אחר מעיד עליו.  מר גיא קלנר:

 4  ישהו אחר מעיד עליו. נראה לך שמי שעשה יעיד שהוא עשה.מש גב' דברת וייזר: 

 5 לא הודאה בא'.   יו: נטע ז' ופפר

 6 מה פתאום.  : גב' דברת וייזר

שלו  מר אבי גרובר:   החבר  את  למכור  כדי  כדי  משמעותי  מספיק  סכום  צריך  הוא   .7 

 8 להתמודד. 

יש שני סוגים שבן אדם הולך אני   גב' דברת וייזר:   9אסביר לך בדיוק.  לא. זה לא בדיוק. 

 10ות, או  אופצישתי    יש  433ב  בלה  תלונהכשבן אדם נגיד רוצה לעלות עכשיו  

 11או שהוא  ולה לו שקל. הוא הולך הוא שולח פקס.  שהוא הולך לבד לא ע

.. הכי  הולך  עולה  שהיא  השלישית  האופציה  ש...או  שמעתי  אני   12שלום 

 13ר עורך דין הרבה כסף וזה חוקי לחלוטין. הולכים לעורך דין נותנים תצהי

 14תה או שאמי  ינאנו  חותםאתה  אני מר פלוני, יודע ש..א, ב', ג'. ואז או ש

 15 ר. יותר עולה כסף, אתה אומ 

 16 ?מה עולה ארבע מאות אלף ₪ אבל  מר אבי גרובר:  

 17 לא. גם משרד עורך דין כשהוא לוקח תצהיר זה עולה כסף.  גב' דברת וייזר: 

 18 נטע אמרה יותר.   שאלו מאתיים חמישים אלף ₪  מר אבי גרובר:  

ע גב' דברת וייזר:  הולכים  אתם  הכעכשיו  אל  הוסף  הרעיע  יםלכו  וזה וןל  הרעיון  זה   .19 

 20 י, לגיטימ

 21 ר. פשוט נטלתם אותה בכוחנות.  נשבע לכם שאני הייתי בזכות דיבו מר גיא קלנר:

 22 אבל לא מגדרית.   עידן למדן:  עו"ד 

 23הכלי המשמעותי שצריך להפעיל  לא מגדרית. אני טענתי את הטענה לגבי   מר גיא קלנר:

 24ככל הנראה אין  י אבל  ותא  אסה מבה וזיל פמצטער שצריך להפעפה ואני  

ובג זה  ברירה.  על  דיברנו  גם  הדרך  כל  לאורך  זה  אתלל  עוד    והצענו   25זה 

 26בישיבה ההיא באלון, כו' שאין מה לעשות כנראה אם עוסקים, אם נצטרך  

להיו צריך  יהיה  זה  הפוליגרף,  כלי  את  לגבי להפעיל  זה  הזו.  בדרך   27ת 

 28יח לי לא  הוא מר.  יבנתאת המרי  ן לגהפוליגרף. לגבי המידע אני לא מבי
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 1ידע  אפור של מי לא טוב, זה מרגיש לי כמו מסחר בשוק  טוב, הוא מריח ל

או   לך  לא כשר, אתה תשלם כסף שיכול להיות שיביאו  אולי   2אולי כשר 

 3ע, יכול להיות שלא. לתוצאה לא נכונה או לבלבול, או להסוואה אני לא יוד 

 4ו או  ים שלנשיאים  כספיזה    שמעוזה נראה לי לא. אם הייתם אומרים ת

 5יקה שלו  חלופין סכום בלוגיקה שלי, כל אחד בלוגשל חברה עסקית, או ל

מבין  ש אני  הסכום,  מה  יודע  לא  ניחא,  אומר  הייתי  בבלאנס  יותר   6הוא 

איזה כמו  שמריח  ודאי.  לא  שהוא  משהו  על  גבוה.  סכום   7שהיא   שהוא 

 8ין  ע  וד שעיות  ל להיכו  פעולת אפלים כזאת. אני לא חש בנוח עם הנתיב הזה

 9ק מדובר. לפני שפוסלים אותה כי אולי  ועית צריכה לבין במה בדיומקצ

לגיה כן  שעירייה יא  מקום  לא  זה  השורות  בין  מבין  ממה שאני   10טימית. 

לי  נשמע  הפוליגרף  ובנושא  זה  את  מבין  אני  ככה  בו.  להימצא   11יכולה 

 12תו. ת אובנקודה הזו הוא כנראה הצד הלא אידיאלי אבל שצריך לעשוש

 13 . תודה

 14ת שנה, שנה וחצי אחורה, לא ן רוצה שנחזור קצראשית אני באמת כ עידן למדן:  ד עו"

 15יים וחצי, עוד בעצם נתחיל בזה שנחזור שנתיים וחצי אחורה להנחת שנת

 16ת זה כמה ראש החזיר. אני חושב שמשטרת ישראל ואני חזרתי ואמרתי א

בני חקירות,  מבצעים  איך  יודע  אני  פעמים   17  עם ת  יכרוובה  סיוןוכמה 

בצותחום,  ה התנהלה  שהיא  חושב  שנקרא אני  מה  ולמצער  נפשעת,   18רה 

לא העיר העירייה    מרושלת,  מועצת  לעסוק  צריכים  היינו  אנחנו   19ולא 

קמפ לנהל  צריכים  היו  התושבים  ולא  פתרונות  משטרת  נייבחיפושי   20ים 

צ הייתה  אחד  ישראל  אחד,  פה  לזמן  כולל ריכה  פוליגרף.  לחקירת   21היא 

איעוזרי כושייםם  כלע   לל,  בסוףשות  שאנחנו  עבודות  מיני  עיר    ל   22אנחנו 

היו הם  אם  קטנה  ועיר  ה  קטנה  את  היינו  עושים  כנראה  שלהם   23עבודה 

 24יודעים, אז משטרת ישראל תתביישי ותלכי לעשות את העבודה שלך אחת 

 25וחצי אחורה. שנה וחצי אחורה אני חוזר    ולתמיד הגיע הזמן. זה שנתיים

ודיברנו   נטע להתחיל    נטע,את    וסמכנוה  הפישבנו  את  הוצאנו   26ולפעול. 

המחדלי את  ראינו  כי  בשמנו  ולפעול  ולהתחיל  האלה  הרשלנויות  ם   27את 

 28האלה וניסינו לחפש פתרונות, ולמרות שלפחות רוב האנשים על השולחן 
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 1פוליגרף. כולנו גם אמרנו שזה מן  אם לא כולם הביעו בגדול נכונות ללכת ל

 2שאנחנו לא יותר מידי מצעי  ה אזווני  קיצ  מצעיאמצעי אחרון אבי, זה א

 3ה נטע אחרי ים. עומדת פאליו. ומחפשים את כל הפתרונות האפשריששים  

שני   עם  ונשארתי  לנכון,  סבורה  שאני  מה  כל  עשיתי  ואומרת  וחצי   4שנה 

 5ת פחות והציבורית יותר ודרך דרכים. דרך אחת היא לצורך העניין הפוגעני

 6מתעסקים בכספי   אנחנושבו    מקוםא' לתנו  שנייה היא הדרך שמכניסה או

 7בן אדם יות שאפילו  לתחום אפור מאוד, ג' למצבים שיכול להציבור, ב'  

 8יופלל. ואנחנו לא יודעים. וד' אחרי שהשקענו את כל הכסף נגיע עם החומר 

א כלום.  איתו  תעשה  לא  היא  ואולי  לעשות למשטרה  תדע  לא  היא   9ולי 

 10היא מטפלת  נים וה שב רכך הכל    התיק איתו. אולי מרוב שהיא מזניחה את  

גם א ברשלנות  נמבו  היום  אז אנחנו  לפשל.  היא תדע  זה   11צאים במצב  ת 

 12אמת יחסית חריג, ועומדת פה נטע שאנחנו נתנו לה את הגיבוי, ומציעה ב

 13א לחלוטין לא  תרון, איזה שהוא הליך שהותרון, לא פפה איזה שהוא פ

 14אית ט מרהמשפולם  ר בעלומ  יתרון אבל לפחות מבחינת אנחנו נוהגיםה

פ מדברים  את  אנחנו  הצדק.  ולאור ני  הצדק  פני  מראית  של  העניין   15על 

ירצה לא עות ההשמו ומי שלא  ילך  ביותר מי שירצה  ובאופן חריג   16רבות 

 17כלו    אני חושב שלאילך. או תלך. או לא תלך. זה יכול להיות כך או אחרת,  

 18רה מחזישאת  מרת  ים זאת אומרת מבחינתי נטע למרות שאת אוכל הקיצ

 19ועדיין יש  יה מונחת על השולחן ן יש גם את החלופה השנינדט עדיית המא

 20פות שיכולה למצוא וחזקה עליה שהיא תעשה כדי לנסות  עוד חלופות נוס

 21למצוא עד הפעם הבאה והיא גם לא אומרת מיד. אני חושב שכן החלטת  

כול   ההודעה למשטרה  להגיע  צריכה  היא  הזה  הדבר  על  המועצה   22ל  של 

מהב שעולה  הרב  הרוחורת  עת  לעה  צריכים  שהם  מכולם  את פה   23שות 

 24עד כה. אז אני חושב ולכן אני    וברותהעבודה. וזה עלה מהרבה דוברים וד

 25חושב שאנחנו צריכים כן לא בשמחה דוברת ולא בעזוז ואני כן חושב שאני  

את   לקבל  ללכת  מהתקציב  צריכים  כחלק  זה  את  ולאשר   26ההמלצה 

 27. אני כן חושב ואת זה  ו הערכתי לב זוד שם לעוברינו עשאישרנו לפני שאנח 

אפרול הציבורי  והכיס  הציבורי  מהכסף  לפהבדיל  או  פו  וחצי  שנה   28ני 
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ציבורית   קבוצה  של  פעילות  הייתה  לבחירות,  שהיה  השנה  יום   1לקראת 

שפעלו. העיר  ותושבי  מתושבות  רבים  של  משם  גדולה  שגם  חושב   2 אני 

המ גיוס  של  הליך  שהוא  איזה  איוניםמתבצע  ש,   3שיתבצע   הליךהוא  זה 

 4יעשו את הליך הזה של גיוס המונים  מסיים. אם ברים. אני וישימו את הד

 5ותה קבוצה או עמותה מסודרת שתוכל לפנות לאותו חוקר שפונה לנטע  א

 6יבור אבל שזה לא כסף ציבורי. זה כסף ציבורי במובן הזה שהוא בא מהצ

 7תו, ן אולבחוגם    יבורו הצלא כסף כזה, זה איזה שהוא הליך שהתושבים א

 8י וברת ונטע לא שוללת, גם אנחנו נצטרך אוללשקול אותו. גם אנחנו דוגם  

 9  ארבעה ,חמישה חודשים לשקול גם את החלופה הזאת.  עוד

 10 מנסים למשוך את הזמן עד הזה.  גב' דברת וייזר: 

 11 הזמן למה.   ך אתלמשו עידן למדן:  עו"ד 

 12 זמן את השוך ם למ כאילו נשמע שמחפשי גב' דברת וייזר: 

 13 למה הפוך.  קלנר: גיאמר 

 14 ממש לא למשוך את הזמן.  דן: ן למעיד עו"ד 

 15לא ברור לי. למה לא. שנה, שנתיים בסיפור הזה נראה על פניו שמישהו  ייזר: גב' דברת ו

אי להבין  מצליחה  לא  אני  ב.  חקירות.  ממשרד  פה  כסף מפחד  יש   16ך 

 17 ישרה יר את העמועצפה ש לרחפנים, לאופנועים למיליון דברים אחרים ו

זה א לא מנהלים מאת  על כמה  נחנו אפילו  יודעים  ומתן. אנחנו לא   18שא 

 19לי זה באמת דמיוני, אולי זה לא סכום דמיוני. אולי נעשה ניקח או  מדובר.

 20וגם    לית העירייה הקודמת, כמה פעמים נכון גם גידי"כמה משרדים. מנכ

 21ו  כמ  רדיםם משלקחתיה צריך  מיכה יכולים לאשר את זה גידי ומיכה כשה

 22נימאלי כשהיה צריך עשו, עשו את  ועשיתם מכרז, ובסכום מי  ריך אבלצש

 23אים ובדקו חדרים ובדקו שאין הקלטות זה לגיטימי. אבל מי  חו גלזה. ולק

 24 שחושש שמשרד חקירות לא ברור לי למה.  

יכ  אף אחד לא  עידן למדן:  עו"ד   25ול להיות מישהו חושש. לא עלה חשש מאף  חושש. 

 26 אחד. 

להתייחס  י  אנ  גרובר:   אבימר  שבחייב  זה  אחד.  חברי  משטרה  משפט  לקחת   27תתחיל 

לא   גורפת  בצורה  מדויקמועצה  מידע  סמך  אם    , על  הרי  של  סוג   28אלא 
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 1המשטרה עושה את זה אז נתחיל. כל פעם שיש איזה שהוא סימן שאלה  

 2 שו להגיע ולהתחיל זה סוג מסוים של. כל חברי המועצה ידר

 3 חבר מועצה.  יד. שהיה א נגות בולהי יכול עידן למדן:  עו"ד 

 4ד שיש ראש עיר שהוא קצת  אבל נגי  ,לא מדבר על רמת השרון ולא בכלל  ובר:  מר אבי גר

מועצה   חברי  להציב  שם  מתחיל  והוא  המשטרה  מפקד  עם  טוב   5חבר 

 6 .  בהמוניהם לתוך חדרי חקירות זה סוג של

 7ת  הזא  בעירות שלהי  יכול המשטרה צריכה לעשות את עבודתה. לא   עידן למדן:  עו"ד 

 8אחד שהיה אחרי שנתיים וחצי עם כל    אחד,  מעצר  לא שמענו עד היום על

 9 זה לא שמענו. יכול להיות שהם עשו.   המידעים

 10 אמרת משפט אחד שהמשטרה צריכה לקרוא לכל חברי המועצה וככה.    מר אבי גרובר:  

 11 ה.  אמרתי מבחינתי היא הייתה צריכה לעשות את ז עידן למדן:   עו"ד

 12תגיעו טרה קוראת לכל חברי המועצה  אני אמרתי לדעתי מצב שבו מש  :  רוברבי גמר א

 13בדיוק מידע אבל עכשיו אנחנו נחבר אתכם, פעם אחד עושים   עכשיו אין לנו

אחרים  דברים  מיליון  על  זה  את  עושים  שנייה  ופעם  זה  על  זה   14את 

 15 תחילים אתה יודע. זה מקום שבו. ומ

 16 קים. יוני ...אם יש מישהו שלא מפסיהגם אייטיקבפולדים אם חוש גב' דברת וייזר: 

 17 בואו זה לא.  אבל החוקר על סמך כאילו   מר אבי גרובר:  

 18 אני בעד ...של כל חברי המועצה.  גב' דברת וייזר: 

פוליגרף   עידן למדן:  עו"ד  לפני  אבל  הערתך  את  מקבל  היו אני  המועצה  חברי   19לכל 
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 1   ותיובעקברה, מישהו לחקירה ומזמינים חבר, חב

 2 לא זה הכי נורא.   זר: רת ויידב' גב

 3 עושים משהו. לא.   עידן למדן:  ד עו"

 4 לא. מה זה אחד הוא חשוד מה פתאום אם כבר מזמינים את  : גב' דברת וייזר

 5 שנייה אם מזמינים אם היה להם מידע.    מר אבי גרובר:  

 6 זה לא חשוד יש עדות לא קשורה  למדן: דן עי עו"ד 

 7   חשד.להם  היהאם   מר אבי גרובר:  

 8 רות. ספיק לא קשו יש עדויות מ עידן למדן:  עו"ד 

 9 ם. אם היה חשד. אם למשטרה.  אתה קצת בתחו  מר אבי גרובר:  

 10 תחליט חקירה..מה.   : מר מיכאל דורון

 11 חקירה לא תחת אזהרה.   עידן למדן:  עו"ד 

 12 חקירה לא תחת אזהרה חקירה לשם  ר: גב' דברת וייז

אותגעתי  כשה  יאותנים  ממז  היו עידן למדן:  עו"ד  שואלים  אחרי,  דקות  מה כמה   13י 

 14 לאחר.  היו עושים ידעת, מה שמעת מה עשית מה ראית.

 15 לך למשטרה. הנה יש לך מידע.   מר אבי גרובר:  

 16 נכון. זה מוזר. עידן אתה צודק.  גב' דברת וייזר: 

 17 אם יש לך מידע      מר אבי גרובר:

 18 חקירות. עושים ככה זה. את  לזוםכים בלי קשר הם היו צרי עידן למדן:  עו"ד 

 19 אתה צודק במאה אחוז.   יזר: גב' דברת וי

אתה  אם    מר אבי גרובר:   ולהגיד  לבוא  להזמין.  תפקידם  לחשד.  סיבה  יש  אם  חשד   20יש 

כולם  את  להביא  צריכה  הייתה  שהמשטרה  אמרת  אחר,  משפט   21אמרת 

 22 ולנסות לראות מה ..יש מצב. לעשות פעולות בסלון.  לשם

 23 כולם ואומרים  ים אתמינזמ : ןדורוכאל מר מי

 24 בקטע של...האם אתה יודע, האם שמעת.  ייזר: גב' דברת ו

 25יש הרבה דברים. אמרת שאני יודע אז יש חקירה ויש עדות לחקירה  עידן למדן:   עו"ד
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 1 תחת אזהרה ויש דברים.  

 2 ה אומר בלי שום מידע להביא את כולם.  את אבל  מר אבי גרובר:  

 3 משטרה פישלה בגדול.  אחד הדבר  ומרי אנא ן: עידן למד עו"ד 

 4 יו. זה לא עוזר לנו. איך זה מקדם אותנו מה שאתה אומר עכש : ורוןכאל דמר מי

מב מר רוני בלקין: מבין  אני  מה  להגיד  אנסה  זה. אני  את  רואה  שאני  איך  הדברים.   5ן 

 6בעגה המקצועית קוראים לזה שטינקר בן    ,יש בן אדם  כפי הנראה  ,ראשית

 7תנדב לבוא  את הקווים. בן אדם כזה לא מ  כסףיל  בבש  חצות כן לאדם שמו

 8ולם. בן אדם כזה לא משאיר  חסיד אומות העלתת עדות במשטרה כי הוא  

תבוא   ואיז שהמשטרה  כדי  תצהיר  החקירות,  במשרד  עלומה   9מגירה 

 10נהיה תמימים. ובן אדם כזה רוצה    ותחסוך את העניין הזה אז בואו לא 

 11וא שורף את כל העבר  ז הם איקוואת הוצה  הרבה כסף כי ברגע שהוא ח

 12להיות אפורים שבהם    ו לא נתבלבל הוא מגיע מאותם עולמותשלו. בוא

 13שטינקר זה לא מכובד והוא כנראה מעורב בעבירות אחרות. רק שהוא לא 

 14גה הזאת קודם כל.  זה שעשה את הדבר הזה אז בוא נסביר רגע את העו

 15יודע בדיוק    לא  סף,כבה  בהר  דוברנבין על איזה עוגה אנחנו מדברים ולכן מ

 16מקומות שאני מבין פה בין הדברים מדובר לפחות ב  כמה אבל מה שאני

 17שתיים, אני חושב שבסכומים המדוברים    .דלתי בהם בלא מעט כסף, אחדג

לה צריכים  ולא  יכולים  לא  אנחנו  הציבור  בקופת  את כשמדובר   18חליף 

פה   שנאמר  אפלה  לסמטה  נכנסים  אנחנו  ישראל.  מחבצדקמשטרת   19ר  . 

 20נבין איפה אנחנו נמצאים שם. וזה תו ויגלו שהוא שקרן. מחר לא  או  יאובי

בסמבד המקום  משטרת יוק  להסתובב  צריכה  האלה  האפלות   21טאות 

 22ישראל ולא עיריית רמת השרון. אם יש לנו ..כמו משרד חקירות אז לפחות  

 23יזה שהיא חצי דרך שם בעניין הזה. אני לא חושב שעיריית  הוא עשה א

 24סדרת הסכמי  יף את משטרת ישראל ולהגיע לההחלה לכצרירון  ת השרמ

 25ה עדים, תשלומים ושכר אנחנו  דירים להם הגנעדי מדינה כאלה שבהם מס

הממלכתיים  הגופים  שבאמת  מקום  שהוא  לאיזה  פה  נכנסים   26כאילו 

 27ת הבעיה הבאה. אני באמת לא רואה  צריכים לעשות מלאכתם. ופה קיימ

 28ישראל. התהליך    טרתמש  תה איוזמשום  את משטרת ישראל לא רואה  
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והתחיל הזמ  שנמרח  וכל  מאוד  מאוחר  בכלל  התחיל  אנחנו  אם  ככה   1ן 

זה ש את  להגיד  צריכים  עכשיו  עשו.  אם  עשו  לא  עשו  כן  מנטע,   2ומעים 

וכ דופן.  יוצאי  באמצעים  לנקוט  צריך  דופן  יוצאים  ככה במקרים   3ן, אם 

 4נגדתי  התי  אנ  הזה.גרף  אמצעי יוצא דופן שאולי ינער את העץ יהיה הפולי

אחת   מסיבה  לפוליגרף  למשטרת  בעבר  תירוץ  לתת  מוכן  לא  אני   5בלבד. 

 6שפגענו בחקירה. שאחר כך היא תגיד עשיתם את הפוליגרף    שראל שתגידי

 7פגעתם בחקירה. אחת שמשטרת ישראל נתנה פתק בעל פה ובכתב ואמרה  

 8  יכים ו צראנחנו מבחינתנו אין מניעה שתעשו את הפוליגרף ולהיפך היינש

 9ת עם עצמי שאני לא מוכן לפגוע  ותו רגע הטיעון הזה שלי לפחו.מאל .בלק

 10ו להגיד שזה יותר חזק, זה פחות חזק אני לא מפחד  רה נעלם. עכשיבחקי

 11  מזה. אני מתנדב להיות הראשון שילך להיחקר. אין לי עם זה שום בעיה. 

יכולה להשתמש בזה בתור כלי שיגיד שזה  12  פגע   אבל המשטרה כרגע לא 

 13ים על  ומים בעיני גרנדיוזליט שאנחנו מוכנים להוציא סכנח  אם  .ירהבחק

 14שצריך לעשות את  עבודתו זה סיפור אחר אני  דבר שמחליף גוף ממלכתי. 

 15עוד פעם אומר זה בעייתי. כי צריכים להגיד באיזה ביצה אנחנו הולכים  

 16ם.  זה לא מקום שבו כנראה כל אחד מאיתנו מסתובב בו ביום, יו  לדרוך.

להז המדוך  לת  סיכנה  מתוך  לשלוף  ולנסות  את מדמנה  הזאת   17מנה 

 18שאתה נכנס למקומות האלה גם  במקום הנכון.  הצפרדע, שתסכים לקרקר  

 19אתה יוצא מטונף. ואז צריך לשים מגפיים טובות, ללבוש חליפה, לשים  

יוצא אתה  תמיד  ולא  אנחנו    כפפות  אם  לחשוב  צריכים  אז  לגמרי.   20נקי 

 21נת ישראל יש גוף שקוראים לו  מדיש בייו  עכש  אלה   באמת צריכים להיות 

 22לא ברע. אלא    כדי לתת שירותמשטרת ישראל שמבוססת במדמנות האלה  

 23כדי לתת שירות לאזרחי ישראל אבל זה התפקיד שלהם. אנחנו נדרשים  

מאוד בפיתיון  לשמן  הצפרדע  את  לדוג  תסכים   בשביל  שהיא  כדי   24כבד 

 25 תי.  סיימ זה.ן היעני יה בא בעיש בזה איזה שהילקרקר במקום הנכון. 

. מר דני לביא: החברים  אני  כן  את  שומע  אני  דברים.  כמה  להגיד  ומכל  רוצה   26מסביב 

שממש   חושב  אני  הדברים.  בכל  היגיון  דברי  הרבה  שומע  ואני   27הצדדים 

 28ון בדברים שהוא אומר בכולם. כל אחד יש בר צדק בר אמת או בר היגי
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 1וך. אנחנו  לדעזה  הבר  ר לדלאפשואנחנו שומעים פה צדדים שקוראים לא  

 2ה שאומרים  ים לא צריך אפילו יותר. שומעים כאלשומעים כאלה שאומר

 3. בוא נעביר את זה למשטרה אבל בשום פנים באופן לא לדעוך ולכן נטע  לא

יהיה מצב שאת לא תמשיכי לטפל בנוש כי אני  אני ממש מבקש שלא   4א 

 5.  בטו  ה לאט, זחושב שעצם זה שאמרת משהו שדומה אני שמה את המנד

 6יים וחצי משתגעים מהנושא הזה ם בעיר מחפשים תשובה כבר שנתנשיא

משתגעים    כולנו לא פה  היועצים  לא  הרשויות  לא  הזה   7מהנושא 

 8השטינקרים, לא הכסף, לא הפוליגרף לא זזנו. זה לא יכול להמשיך ככה 

 9שיך איכשהו לקחת את זה לקבל עזרה לקבל התייעצות  ואת חייבת להמ

ול הלהמשימכולם  שפ  ללאכי    אה.ך  מה  זה  בבעיה.  אנחנו   10רציתי תרון 

 11 להגיד. 

 12צריכים עזרה.  עיקר עזרה נפשית. מה שקורה כאן.  אנחנו צריכים ב : מר מיכאל דורון

 13תראו הרעיון של הפוליגרף הוא רעיון פוליטי, הוא הצגה בכיכר העיר הם 

 14זה  וח שיודעים שבסופו של דבר אנשים יצעדו במצעד הפוליגרף לא בטהרי  

 15מה מעמדם של אלה שלא   המועצה. אנחנו לא נדע לעולםברי  כל חהיו  י

 16שה תוך ליווי מקצועי רציני שאומר עם חוות  הזה לא נע  השתתפו. והדבר 

 17דעת שאומרת מה באמת התוקף של הדבר הזה. אף אחד כאן לא מצייר  

 18פת דרכים שאומרת אם אז. מה יקרה אם שניים יראו  לנו איזה שהיא מ

 19ועי. שמישהו  כלומר אין לנו פה ליווי מקצקרה  מה ימת,  רי אדוב  לא לגמרי

 20 ואומר לך שמתכלל את כל הדבר הזה 

 21 אבל מיכאל יש לך שני אנשים קשורים פלוס.   עידן למדן:  עו"ד 

 22 הגורם המאשר עוד. בוא.   אני לא מאשר כלום. אל תכניס אותי לזה. אני  מר אבי גרובר:  

 23 גוף על  מדבראני  רים על מה אתם מדב : מר מיכאל דורון

 24פרסם, הוא  לום. לא, לא צריך אישור שלי. הוא לא  כן לאשר כאני לא מו  מר אבי גרובר:  

 25גיע לשלטר אם כן יפרסמו מידע שכביכול היה צריך  אכן פרסם מה אני  
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 1 לאישור שלי לפרסם.  

 2 ם.  א הגורנטע הי עידן למדן:  עו"ד 

 3 ום.  להיות קשור לכל  מוכןלא  אני יין.לענ נטע סבבה. אני אל תכניס אותי  מר אבי גרובר:  

 4 ו.  נטע היא הגורם המכריע והקובע בינינ עידן למדן:  עו"ד 

 5גם התפרצת לדברי, גם לא הבנת מה אמרתי, וגם אני קצת לא מבין   : מר מיכאל דורון

 6 למה אתה עושה את זה.  

 7 בסטטיסטיקה מיכאל אתה  : מר יעקב קורצקי

על : מר מיכאל דורון דיברתי  אח משה  אני  או  דר.  ..צריך   ייברתני  גוף  שצריך  זה   8על 

 9נית מי שמתכלל את ם לא כספית ולא עירויווי, מישהו מתכלל את זה גל

 10זה מקצועית. כל הנושא של החקירה הזה. אני רוצה להבין מה קורה אם 

 11ה מה התוכן של הדבר הזה חוץ רק חמישה ניגשים. מה קורה אם רק עשר

 12 מהצגה. 

 13 לא. ואחד  רהעשש ש ה אםורק מה גב' דברת וייזר: 

 14 פי. יו או. : מר מיכאל דורון

 15אם שש עשרה ואחד לא. האם יש דרך לאכוף אחר    זה הכי גרוע. מה קורה גב' דברת וייזר: 

 16 כך חוקית על העניין הזה.  

 17 לא. לא.  מר גיא קלנר:

 18 לא חייבת ללכת. רי, את ..וולנט עידן למדן:  עו"ד 

 19 .  ע גםאני רציתי להגי : מר מיכאל דורון

 20 לכים למשטרה.  מה עושים עם התוצאות. הו וייזר:  ברת' דבג

 21את התפרצת. רציתי להגיע לשש עשרה אחד. ומה קורה  שנייה עכשיו   : מר מיכאל דורון

 22אם זה שש עשרה ואחד. הרי ברור שאם אחד מחברי המועצה חשוד באיזה  

 23מה ה והוא יודע שהוא בבעיה אני לא רואה אותו רץ לפוליגרף.  שהיא צור

 24שהוא לא רוצה להיות    או שניים, אחד לא ייגש בגללאחד  ותו  אם אקרה  י

ועו הזה  שניים  בסיפור  צריכים  ד  לא   25בגלל שעקרונית הם חושבים שהם 

 26לעבור פוליגרף. אני למשל חושב שאני לא צריך פוליגרף כי לא עשיתי שום  



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                   

 11.4.21יאה  מן  המניין  מיום  מישיבת  מל  27כל מס' פרטי

67 

 1 המשמעות של זה. יש לזה משמעות אחת. דבר. אז מה 

 2 ת. ריבוצי גב' דברת וייזר: 

 3א ניגש כנראה  ה מיכאל דורון אם אתה ל ציבורית. זה אומר אה את  : דורון יכאלמר מ

 4לך מה אתה מסתיר משהו. או קי. זה מזכיר לי את הסיפור על   שאתה יש

 5שתיים שנפגשות ברחוב ואומרת ומספרות על מישהו שיוצא עם מישהי 

 6 קליםאה שאז אומרים משהו לא בסדר איתו אני לא זוכרת אם הוא גנב מו

 7בסדר. או קי אז אנחנו נכנסים    עוד מאה שקלים. אבל משהו לאלו    גנבואו  

 8 לדעתי מאוד חלק לסוג של.   זירה א איזה שהילתוך 

 9 מה האלטרנטיבה.   מר גיא קלנר:

תשמע   : מר מיכאל דורון ש רגע,  אומר  לא  אלטרנטיבה  שאין  את  זה  בוחר   10אתה 

 11 . אתה לא עושה את זה.  האלטרנטיבה הזאת

 12 שרד חקירות.  ע בממה ר זר: ויי דברתגב' 

 13וחר את האלטרנטיבה  אבל תני לי רגע. אבל זה לא אומר שאתה ב : ןמר מיכאל דורו

 14  הזאת רק בגלל שירון גדות מקדם אותה או שמישהו כאן, סליחה. 

 15 לא דיברתי.  מר ירון גדות: 

 16 סליחה אתה לא מקדם אותה.  : מר מיכאל דורון

 17 שר לירון. קבלי  ון וי ירלפנ מקודם עוד עידן למדן:  עו"ד 

 18 אמרתי את זה על דרך. י אנ : מר מיכאל דורון

 19 נו באמת הוא התחיל עם ההצעות  גב' דברת וייזר: 

דרך   : מר מיכאל דורון על  זה  את  אמרתי  אני  דיבור  בזכות  אני  בבקשה  אמרתי   20אני 

ולא התכוונתי   הוא המאסטר של הרעיון הזה.  המשל  לוקח  גדות   21שירון 

הזה   רו ואנ  עולההרעיון  אי  בפייסותו  אה   22בוק  יש קבוצה מאוד מסוימת 

 23מין כשאני רואה אותם קמים  ת מאואני מבין אותם הם באמת אני באמ

 24בבוקר וכותבים על החזיר. אני מבין שזה בוער בנפשם. אני אל מזלזל בזה.  

  25 

 26 בנפשם.  אז למה בוער  מר רביד פלד: 

 27  וקר ם בב קמי שהם נשיםאני לא יודע. בוער בנפשם, יש א : מר מיכאל דורון

 28הפריע להם בקטע תם כי בוער כי הם דתיים וזה  א מעניין אוהפוליטיקה ל מר רביד פלד: 
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 1 של הדת. 

הפוליטית   : מר מיכאל דורון הקשת  של  השני  מהצד  אנשים  דווקא  דתיים.   2לא 

 3ת שחושבים שכל הדבר הזה נעשה  שחושבים שהיה פה מחטף של הבחירו

 4שי בלקין וכדי לסכל  ת אנ יל אלהפלכדי  דתי  על ידי דווקא על ידי הצד ה

 5 של בלקין, לצ פייס...זה הסיפור.  בחירתו 

 6 זה כדי לקעקע את ..הניצחון שלי. מה   גרובר:   מר אבי

 7ת ברור. עכשיו כל הסיפור הזה אני עכשיו גם מאמין להם באמ  ,ברור : מר מיכאל דורון

  8 

 9 חשבתי שזה קטע דת בגלל זה.  מר רביד פלד: 

 10  י.  אוללה אם כיש ג יב: ד"ר צחי שר

לה מר ירון גדות:  לך  יכול  שרוצביא  דתיים  אנשים  של  גדולה  פכמות  שיהיה   11תרון  ים 

 12 לתעלומה הזאת.  

 13 אני גם רוצה.   : מר מיכאל דורון

 14 אני גם רוצה שיהיה.   גב' דברת וייזר: 

 15  רוצה.  אני הכי   מר אבי גרובר:  

 16 הנה. אפילו זכי רוצה.   מר ירון גדות: 

 17 תרון. ה לזה פ וצה שיהיגם ראני  : וןדור מר מיכאל

 18 רון. אני הכי רוצה בעולם. אתה שם עלי כל הזמן איקס י  רובר:  מר אבי ג

 19ספר לכם סיפור כשאני שמעתי  אתרון. אני  אני גם רוצה שיהיה לזה פ  : מר מיכאל דורון

 20תי בהלוויה של אימא של חבר טוב בחיפה. אני  את סיפור החזיר אני היי 

 21  , זכי אתה מפריע לי. זכי.עמדתי ניא ע.לנט  ת זהתי איפרעמדתי ס

 22 רגע אנחנו עושים דיל.   : ירייט זכי רמ

 23הפעם זה גם עם גדות. כשאני שמעתי את סיפור החזיר אני סיפרתי   : מיכאל דורוןמר 

 24יום שישי בצהריים    שהייתי בחיפה, הדבר הראשון שרציתי לעשות זה היה 

ל ולנסוע  שלי  המכונית  את  להפנות  לעשות  של מל...  אזוררציתי   25שחטה 

מה אבל  ל  ,חזירים.  אילוהיו  לנסוע י  ונאלצתי  משפחתיים  אחרים   26צים 



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                   

 11.4.21יאה  מן  המניין  מיום  מישיבת  מל  27כל מס' פרטי

69 

 1  ת השרון. חכה רגע.  לרמ

 2 יש לך פה ברמת השרון. יש לך טיב טעם.  מר ירון גדות: 

שאול : מר מיכאל דורון שהמשטרה  בטוח  הייתי  כמובן  אבל  אותי.  תשיג  המשטרה   3י 

 4ו רוב האנשים בעיר  ה כמרוצ  אני   זה לא קרה וזה חבל. אני רוצה למצוא,ש

 5לענות לרוני.    דרך ואני רוצה  ת מה קרה. ואני חושב שאם ישהזאת לדע

 6רוני תראה, אנחנו לא בוחרים בדרך הזאת של השטינקר בדרך האפלה.  

ע חקירתי  גוף  שהוא  חקירות  במשרד  בוחרים  מרושין  אנחנו  רישיון   7ם 

בה היית  שאתה  כמו  יחידות  יוצאי  זה  ישראל  יובמדינת   8ות יחידצאי  ם 

 9שיש להם רישיון והם אמונים על המשטרה שהם  כ יוצאי מוסד.  "יוצאי שב

ושטינקר  פ מגיעים לשטינקר   10ועלים עם הכלים החוקיים המותרים. אם 

 11  מבקש מאתיים חמישים אלף ₪ אני חושב שהדבר הזה צריך לבוא לידי 

 12דיון אולי אפילו נשאל בעיר. האם אתם מוכנים לשלם מאתיים חמישים  

 13 עת מי מצא את מי .... י לדד₪ כ אלף

 14   לנהל משא ומתן. י בלקין:רונמר 

 15אם ידעו העולמות האלה שברמת השרון ..ראש חזיר מקבל ארבע מאות      מר אבי גרובר:

 16 היו לך פה שבעים בתי כנסת עם ראשי חזיר.  

 17 בסופו של דבר.   : מר מיכאל דורון

 18עורכי דין שמטפלים. זה    משרד  יש  םקריזה לא עובד ככה, יש משרד יש חו גב' דברת וייזר: 

 19 הכול הולך   לא

דבר   : מר מיכאל דורון רוצה  בסופו של  הוא  יעשה את החשבון שלו. האם   20השטינקר 

 21לקבל האם הוא רוצה. הוא יעשה את החשבון שלו אם הוא רוצה לקבל  

 22ף או כלום. גם לו יש גבולות. גם אם הוא יעלה את מאתיים חמישים אל

 23 וש מאות. זה יגמר לשל םישימ ם חהסכום שלו ממאתיי

 24 נושאים.   מתי אנחנו דנים על זה. יש לנו עוד  גרובר:  מר אבי 

 25 בשביל ארבע מאות הוא מצביע גם על מי שאתה מבקש ממנו.  ד"ר צחי שריב: 

 26 זה קרה בעבר. . גם זה יכול לקרות וגם בדיוק. זה גם יכול לקרות עידן למדן:  עו"ד 

 27 רה חוקרת.  ם את זה למשטרה והמשטמגישיה,  זר במנג אבל זה לא גב' דברת וייזר: 

 28יד אבל יושבת פה נטע. באמת הסמכנו אותו ואומרת אבל לבוא ולהג עידן למדן:  עו"ד 
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 1אני לא באה פה לגמרי באותו לב שלם. היא אומרת הייתה לי התלבטות  

כ אבל  לפני קשה.  חלופה  לעוד  שעוברים  לפני  חלופות  שתי  לי  יש   2רגע 

 3לא בפורום הזה.  היא לא צריכה להיות נדונה וגם  ופהלד חשעושים את עו

 4 כמה גורמים.  נדון בינה לבין  צריך להיות

זה   גב' דברת וייזר:  א'.  אופציה  אומר.  שאתה  במה  סדר  נעשה  בוא  רגע,  אופציה.   5איזה 

 6יימת עדיין, לא הצבענו לה זה זה. מה עם פוליגרף, אופציה ב' היא לא ק

 7בעים אלף ₪  שרד חקירות במאה ארשל מאופציה ג' שכבר הצבענו עליה  

 8 ורה עם זה. תקצבנו. מה קש

 9 היא עובדת איתו.   עידן למדן:  עו"ד 

 10 זה לא ייתן כלום.   ו: פרופ' נטע זי

 11 נו לא באמת מה.  לא שילמנו לא כלום. לא ניסינו, לא התיישבנו. לא ישב גב' דברת וייזר: 

 12 זה לא דברים שעושים בישיבת מועצה  עידן למדן:  עו"ד 

לא   נטע זיו: פרופ'  הזה  החקירות  משרד  עם  נפגשתי  ולא  אני  פעמיים,  ולא   13שלוש פעם 
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 1 ת כלום.  ש"ח את לא מקבל140000פעמים. ב

 2 לא הבנתי. הוא לא חוקר את זה בכלל. הוא לא .  גב' דברת וייזר: 

 3 . חקר הגענו למצב שבו יש לנו ..לא. לא פרופ' נטע זיו: 

 4 הוא חקר   מר אבי גרובר:  

 5 על חשבון זמנו הפנוי.  חקרהוא  ת וייזר: רגב' דב

 6 כן.  פרופ' נטע זיו: 

 7 אז לא הוצאנו את הכסף הזה.  רת וייזר: גב' דב

 8 לא.  פרופ' נטע זיו: 

 9 ור משהו.  ₪ הוא מוכן להתחיל לחק 140000אז בוא נמצא משרד שב גב' דברת וייזר: 

 10 אבל חקרו.  פרופ' נטע זיו: 

 11 חוקר על חשבונו.  הכי גרוע שמישהו החקר על חשבונו ז גב' דברת וייזר: 

 12 זה עובד העניין. לא מבין איך   מר אבי גרובר:  

 13 . היה סקרן פרופ' נטע זיו: 

 14 זה אני עוד לא מכירה.   גב' דברת וייזר: 

 15 אנחנו לא.   מר אבי גרובר:  

 16לא תמצאי. את לא. מאה ארבעים אלף ₪ לא יביאו לך שום דבר. באמת  פרופ' נטע זיו: 

שב נקבל  סרציתי  שהוקצב  אפשר כום  כלום.  מקבלים  לא  אנחנו   17משהו. 

את   מדברילזרוק  שאנחנו  הסכומים  מידה.  באותה  לפח  הזה   18ם  הכסף 

שגיא   התחלואות  מכל  סובלים  וגם  גבוהים,  יותר  הרבה  גם  הם   19עליהם 

 20א חושבת שאנחנו כעירייה צריכים ללכת בנתיב ורוני ועידן אמרו. אני ל

 21 הזה אני מתנגדת לזה.  

 22 ו באמצע. זה רק בנתיב של עולם האפור.  אין משה ת וייזר: רגב' דב

 23פ  "חקירה הזו לא מתנהלת לא במזאין מה לחקור. אין מה לחקור. היום ה נטע זיו:  פרופ'

בל המודיעיני,  במישור  היא  במצלמות.  ולא  מטבחיים,  בבית   24בד.  ולא 
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 1 במישור המודיעיני בלבד.  

 2 ו יום. י האנשים ש..באותמאז לא הלכו לשם, לא שאלו  גב' דברת וייזר: 

 3 שאת אומרת.  הסיפור הוא כזה מה : מר מיכאל דורון

 4 ו.  לא הלכו למקום אפיל גב' דברת וייזר: 

 5אם זה כל    ?אפשר להציע משהו מיכאל  ?רגע, אפשר להציע משהו שנייה  מר אבי גרובר:  

 6פשוט. באמת לא בקטע. בוא תצטרף לנטע, ותעזור לה בעבודה ואם  כך  

 7 הביא את זה אז תביא את זה. ות אם אתה יודע לשאתה יודע לע

 8 אתה תחקירן מעולה. אתה עושה.  : גב' דברת וייזר

 9 מיכאל רציני אם אתה יודע להביא את זה תביא את זה.   מר אבי גרובר:  

 10יודעת את זה. אבל זה לא הוביל אותנו מכל מיני    ..את החזיר והמשטרה פרופ' נטע זיו: 

 11 סיבות. 

 12 ות רגע.  לעשנטע אני רוצה  : מר מיכאל דורון

 13 לומר כמה דברים ואולי נתקדם. תראו אני שמחה עם הדיון  אבל אני רוצה פרופ' נטע זיו: 

עם   אליכם  באתי  אני  החלטה.  עם  מפה  לצאת  ביקשתי  לא  אני   14כמובן. 

 15הדברים עלו ואנשים הביעו את עמדתם. אני  עדכון והודעה ואני שמחה ש

למשרד   כולם  את  מחר  מצעידה    ולהתחבר  הלא  אני "לאקפוליגרף   16ג. 

 17ל זה. אנחנו גוף ציבורי. אני העליתי כאן  חושבת שאנחנו צריכים לחשוב ע

 18את הזמן שלכם. דברו איתי, דברו עם משרד החקירות דברו הצעה. תיקחו  

ל שצריך  מי  עם  דברו  השני,  עם  אמשיך אחד  אני  נתקדם.  ואנחנו   19דבר, 

 20רע  בדעתי שכרגע זה ה  לעמוד בקשר עם המשטרה. אני ממשיכה להחזיק

א במיעוטו  רע  זה  אבל  רע,  זה  הזה במיעוטו,  לסיפור  לתת  רוצה  לא   21ני 

לט   ובואו  ולהיעלם.  זה  להירדם  הכיוון.  זה  אבל  חודשיים  ...ובעוד   22מי 

 23 הכיוון. 

 24שהו. בואו רגע ננסה רגע אני רוצה להבין משהו.  אני עכשיו אגיד לכם מ מר רוני בלקין:

 25ל משא ומתן עם עשרה  ..זה אתה לא מנה  קהמידע הזה זה לא תפוז שחל

 26ותו למאה ארבעים אלף שקל בואו תכירו במציאות. ירקנים כדי להוריד א
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 1 .יש ירקן אחד שיודע לתת את התפוז הזה.  יש פה .

 2 ? איך הוא הגיע לזה  מר אבי גרובר:  

 3יע גירקן אחד שיודע להגיע לתפוז הזה אתה יכול להגיד רוצה להעכשיו, יש   קין:מר רוני בל

כול הזה  ..לא  לתפוז  פחות.  ...להשיג  להיכנס  ל לשלם מחיר שהוא   4רוצה 

 5 למקום הזה בבקשה.  

 6ם זה לא המקרה היחידי שבו יש אדם שיש לו מוצר מסוים בעסקי : מר מיכאל דורון

 7שלו הוא לא אינסופי מחיר גבוה    והוא בלעדי אבל עדיין הוא לא המחיר

 8 אבל יש מחיר לכל דבר אבל השאלה. 

 9 ת משא ומתן הזה עם עצמך. ..לנהל א בלקין: ימר רונ

 10 אני לא מנהל אותו? אני לא מנהל משא ומתן.   : וןמר מיכאל דור

 11 נטע מטעמך מנהלת משא ומתן.  י בלקין:מר רונ

 12 היא לא ניהלה משא ומתן.  : מר מיכאל דורון

 13 היא כן מנהלת את המשא ומתן הזה.  בלקין: מר רוני

 14חת בחשבון את האופציה שלעולם לא חנו גם צריכים לקנאני חושבת שא פרופ' נטע זיו: 

שגם    נדע, להיות  יכול  מפוענחים.  שלא  דברים  יש  אופציה.  זה   15נצעד  גם 

 16חלקנו או כולנו לפוליגרף, לא נדע והמשטרה לא תגלה והדבר הזה ויל הב  

 17 א.  טור ס מתי שהו

 18 כולנו נצעד לעבר השגיאה.   : מר מיכאל דורון

 19רה למצות את כל מה שאנחנו יכולים בצו  שה שאנחנו צריכיםיאבל מרג פרופ' נטע זיו: 

 20את מה שאני  סבירה כמובן ממה שהעירייה יכולה לעשות ולכן אני מציעה  

כנראה   אנחנו  ואז  יעזור  לא  זה  שגם  להיות  יכול  בהחלט  אבל   21מציעה 

 22בזה שאנחנו ממשיכים להיות פאסיביים חיכינו למשטרה    צריכים להודות

 23 יודעים.  פשוט ..אנחנו לא ושתעשה את מה שתעשה א 

 24רוצה לשאול אותך שאלה אחת, את מאמינה שהפוליגרף   נטע אני : מר מיכאל דורון
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 1 ה בפוליגרף.  את מאמינ

 2 תראה אני מאמינה שהפוליגרף יכול לטהר   פרופ' נטע זיו: 

 3 שפטית חוקי. חקירתית.  מ : מר מיכאל דורון

 4 אם ..פושעים  י המועצה יודעים.רהפוליגרף ישאל שאלות לגבי מה חב פרופ' נטע זיו: 

 5 ומאמינה בזה משפטית.   גב' דברת וייזר: 

 6 ... פרופ' נטע זיו: 

 7ת מאמינה שזה יכול להביא או שזה איזה שהוא משהו שברירת מחדל, א גב' דברת וייזר: 

 8 בוא נעשה משהו.  

 9י ראני מקווה שאם כל חברי המועצה ילכו לעשות בדיקה וכולם יצאו דוב ע זיו: פרופ' נט

 10 עים את הסיפור הזה. אמת אנחנו מרגי

 11 ואם לא.  ברת וייזר: גב' ד

 12 אני לא יודעת.   פרופ' נטע זיו: 

 13 לא. אם לא כולם ילכו.   זר: גב' דברת ויי

 14 אבל אין זה לא רגוע. נכון.   פרופ' נטע זיו: 

 15 אז את מודה בזה שזה עניין פוליטי.  : מר מיכאל דורון

 16 .  טץ בקונטקסכל הסיפור הזה צ .לא. מה זה פוליטי פרופ' נטע זיו: 

 17 חבר'ה אנחנו הולכים בעיגולים ועיגולים. צריך לסגור.   גרובר:  מר אבי 

 18 ברור שהסיפור הוא פוליטי אבל הכלי הזה ..פוליטי.   : דורוןמר מיכאל 

 19  חנו כבר גלשנו לתוך ההצעה לסדר.  אם שמת לב אנ  מר אבי גרובר:  

 20ואני חושב    לא דיברתי עד עכשיור. אני חושב אני  דזה לא קשור להצעה לס מר ירון גדות: 

 21יר.  שככל שאני ידבר אני יכול רק להזיק לנושא אז אני אשתדל להיות זה

 22קודם כל לגבי הניהול של נטע אני חייב להגיד שגם לי כבר הייתה ביקורת  

 23ן זה לוקח, וזה שבצורה לא מספיק אסרטיבית. וגם לגבי  על נטע כמה זמ

 24איזה שהוא  ם  שנטע היום מגיעה ע  ון, אני לא ידעתי כהיום ועל החוסר עד

 25טתי  שינוי לכיוון של פוליגרף ואני לא יודע גם מה אחרים ובמקרה החל

 26לדחות את ההצעה שלי לאחרי הדברים יכול להיות שזה יעזור. שני דברים  

אחד   הנושא  ולא  לגבי  האווירה  את  לטהר  היא  הפוליגרף  של   27המטרה 

 28  . הציבור מאשים אחד אותו בכיכר העיר  תבפחות למצוא את האשם ולתלו
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השני   והצד  אשם  הזה  שהצד  חושבים  הצדדים  משני  אנשים  השני   1את 

 2חברי מועצה וזה כבר שנתיים וחצי ואני חושב שמחובתו אשם, ומאשימים  

 3הזה ולהקטין את הלהבות היה    של כל חבר מועצה שרצה לנקות את הדבר

 4הכי   מקרה הכי גרוע אובלעשות את זה כבר ממזמן. לעשות פוליגרף כי  

 5זה כל חברי המועצה יגיעו לפוליגרף כולם יצאו דוברי    טוב שרואים את

 6א עשו את זה, ונוריד את הדבר הזה מסדר היום  אמת, כולם יגידו שהם ל

 7דבר שני לגבי אם אחר ובמקום לתדלק את הלהבות האלה. זה דבר אחד, 

 8בית כנסת ברמת    כך נעשה פוליגרף לכל שטות. הנושא הזה של החזיר על

שאין  הש אירוע  זה  יהיה  רון  לא  שגם  מקווה  אני  כדוגמתו.  היה   9ולא 

אולי   בכלל,  שרונית  הרמת  לתגובה  בציבורית  זכה  הוא  הישראלית,   10גם 

הקשת  כל  הביטחון,  שר  החינוך,  שר  הממשלה,  ראש  של  יום   11  באותו 

 12הפוליטית והדתית בכל הארץ. זה אירוע חסר תקדים הפעולות שאפשר 

 13איזה שהוא חבר מועצה  ליגרף זה לא דומה ל קשר אליו כמו הפוהלנקוט ב

 14כל הקדנציה  אחר משקר או לא משקר וניקח אותו לפוליגרף אני מתחייב 

 15לא לבקש שום פוליגרף על שום נושא אחר ככל שהוא יהיה חמור ככל איך  

 16ור ככל שיהיה לא יהיה עוד דרישה לפוליגרף על שום נושא.  אומרים חמ

שח שמי  נושא  בתירוץוזה  ומשתמש  כ  שב  על  נבקש  כך  דבר  שאחר   17ל 

 18 פוליגרף הוא ממעיט או לא מבין את החשיבות של הנושא הזה. 

 19  אני סומך טוב על חבריך הנוספים.   בר:  מר אבי גרו

 20מר אבל זהו אני סיימתי לגבי הדיון  לא יודע מה הקשר על מה שאתה או מר ירון גדות: 

 21  הזה. 

עלה  ננטע כשדיברנו א מר רביד פלד:  ואת בשיחה   22שלקחו קלטת הנושא של הקלטת.  י 
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 1 שיעקב קורצקי מדבר שם ודיברו. 

 2  כן. עשרים דקות.   מר יעקב קורצקי: 

 3 אם מחליטים שהולכים שזה גם יהיה חלק מהשאלות שם.  מר רביד פלד: 

 4  טוב. פרופ' נטע זיו: 

 5 מה יהיה.  ד"ר צחי שריב: 

 6  יודע.  ישישאלו מי ערך את הקלטת. מ מר יעקב קורצקי: 

 7ימה מופנית ליעקב קורצקי. השיח הציבורי ליעקב קורצקי. אצבע מאש פלד:  מר רביד

 8 נסיר את... בוא לא איך אני אומר בוא 

 9הזמין מי יודע על הקלטת הזאת. אמרו שאני אמרתי אני הייתי איך .. מר יעקב קורצקי: 

 10 תאותי. דיברנו עשרים דקות ועשרים דקות הוציאו את זה דקה וחצי קלט

 11 ה. אני הלכתי.  ה מעשה שלא יעשלפני הבחירות, ז

 12חד כן. זה לא לדיון כל הדברים האלה אני צריכה לנהל שיחות אחד על א פרופ' נטע זיו: 

 13 כאן. 

 14 גם השאלה הזאת חשוב שתישאל.  מר יעקב קורצקי: 

 15 עוד פעם, זה פוליגרף זה לא חקירה.   פרופ' נטע זיו:

 16 את הקלטת.  על מי שערךמי שיש לו מידע  לשיראו מי יודע ע מר יעקב קורצקי: 

 17  על מה מצביעים עכשיו. מה אתם רוצים להצביע.    מר אבי גרובר:  

 18 אתה יודע טוב מאוד מי הוסיף את הקלטת.   גדות:  מר ירון

 19 ציע. הוא אומר שהוא נותן לנטע לעדכן. הוא עוד לא אמר שהוא מ  גב' דברת וייזר: 

 20 ם.  יאז העדכון מסתי  מר אבי גרובר:  

ב קי: מר יעקב קורצ את  גם  הוציא  מי  יודע  לא  אני  הזה.  העניין  את  חקרו   21משטרה 
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 1 הקלטת. 

 2  שת שתסירו את ההצעה בשלב זה. אין טעם כרגע. אני מבק פרופ' נטע זיו: 

 3 תעלה. איך אנחנו מתקדמים.  אני לא מבין אז מתי ההצעה מר ירון גדות: 

 4  מת במהלך הזה.  דזה לא צריך הצעה. אני מתק פרופ' נטע זיו: 

 5 אבל עכשיו היה דיון על הנושא הזה.  ירון גדות:  מר

 6 כסף. לא. הייתה כבר החלטה לעניין ה  מר אבי גרובר:  

 7 כן.  עידן למדן:  עו"ד 

 8 עניין הכסף. אם רוצים לאשר כסף אז יש כבר החלטה ל  מר אבי גרובר:  

 9 הכסף אושר.  מר רוני בלקין:

 10ה מדברת על הפוליגרף. דרך אגב זה  צערת על הכסף. ההבההצעה לא מד מר ירון גדות: 

 11 עשרים וחמישה אלף שקלים. 

 12 מה זה יוסיף.   פרופ' נטע זיו: 

 13  נגיד אתה מקבל החלטה    אבי גרובר:   מר

 14 מה ההצעה.  מר ירון גדות: 

 15 כן.  פרופ' נטע זיו: 

נגיד אתה מקבל החלטה פה שכולם הולכי  מר אבי גרובר:   ירון   16לעשות    םעם כל הכבוד 

 17  אתה יכול להכריח חבר מועצה לעשות פוליגרף. וליגרף. פ

 18 לא מכריח.   ,נכון מר ירון גדות: 

 19הדבר היחידי שההצעה צריכה להיות שבא גזבר לחתום על הוצאה הוא    מר אבי גרובר:  

 20לחתום על הוצאה הוא צריך לראות שיש לו רשות  צריך לתכנן. צריך גזבר  

 21  .  המועצה ישההוצאה הזאת מאושרת על יד

 22 זאת ההצעה.  ון גדות: מר יר

 23 אז ההצעה כזאת עברה.    מר אבי גרובר:  

 24 אושרה באוגוסט   פרופ' נטע זיו: 

 25  ההצעה עברה ואושרה.   עידן למדן:  עו"ד 

בעיה לשים   מר ירון גדות:  אין  אני  לא ההצעה אומרת   26את ההצעה אם אתם חושבים, 
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 1 חושב שהדיון  

 2  .  הרלהבנתי אוש  מר אבי גרובר:  

את   ת: מר ירון גדו מסיר  אני  עכשיו  אם  אותו  ימשיכו  מתי  ימוצה,  מתי  יודע  לא   3אני 

 4ם. אבל מה. היא אמרה עד סוף יוני. אני  ההצעה או כי מה לוחות הזמני

 5 תקדם. בסדר הסרתי.  מסיר את ההצעה היא תעלה שוב בסוף יוני. אם לא י

 6 ים.  ר"בתהצעה לסדר צחי. אופן הצגת  7סעיף   מר אבי גרובר:  

 7 

 8 עטנ  'פורפ  לש  ןוכדעה  תובקעב  רדסל  העצהה  תא  ריסה  תודג  ןורי  :הטלחה

 9 .ינוי ף וסב העצהה תא הלעי .ויז

 10 

 11 ים. ר"תבאופן הצגת   – 9.2.21. הצעה לסדר צחי שריב מיום 7

 12 

 13ם מעת לעת בהצבעה פה יר"תבו מאשרים  ים. אז הרקע הוא שאנחנר"תב ד"ר צחי שריב: 

 14מקרים רבים אופן שהם  ן בוועדת כספים בובמועצת העיר אחרי שיש די

בעל   הסברים  על  בעיקר  מבוססים  שמאשר  לפורום  לנו   15פה  מוצגים 

 16בה ללא חומר כתוב לפני. בעיה אם כך היא כפולה, האחת  ישניתנים ביש

 17ם  מים גם הגורמישחברי המועצה לא יודעים עד הדיון במה מדובר ולפע

משתתפים   לא  הם  כי  מתואמים  תמיד  לא  ולא  בבעירייה  ישיבה.   18אותה 

 19שומעים ולא מעודכנים לגבי מה שנאמר שם באותה ישיבה. אלא רואים  

האישור   את  הרק  בתחילת    ר"תבשל  אז  שונה.  אולי  לכיוון   20והולכים 

שהוצגו   אופן  את  שראיתי  חושב  אני  הראשונה  בישיבה   21הקדנציה 

 22קשתי להכין הצעה איך אני חושב שזה צריך  הופתעתי והתב ים אזר"תבה

זה    להיות אותה.  הצעתי  והגשתי  את  לפשט  מנסה  אני  ולכן  קורה.   23לא 

 24ים. ר"תבית פשוט, של הצגת  הקודמת ולהציע פה איזה שהוא פורמט יחס

 25שמוגש   ר"תבאפשר כמובן תמיד לפרט יותר ולהרחיב, אבל כמינימום כל 

 26ני אפרט עכשיו את התוכן שלו חינת התוכן, איהיה לפחות עמוד אחד, מב

 27ה בסופו. אז התוכן שלו יהיה  הנוסף שזה החתימ  טואחר כך את האלמנ
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הפרוג את  שרלוונטי,  מה  את  שתתאר  פסקה  מילים,  את  כמה   1ראמה, 

הרקע,   את  ככה  הצורך,  טבלה  שני  דבר  במלל,  אחר.  רלוונטי  מידע    2כל 

 3ר למטר,  כפלת שטח במחיבדרך כלל מציגים תקציב, אם יש שם כסף אז מ

 4יש תמיד מראש, אלמנטים ש המכפלת אורך במחיר לקילומטר, בלתי נצפ

 5תקציב. טבלה בסיסית בשביל שנראה איך הגיעו לאותם שני מיליון או  

 6ם מיליון או מאתיים מיליון, מה הבסיס להערכה התקציבית הזאת עשרי

צילו להיות  יכול  שזה  תרשים  שהוא  איזה  זה  השלישי  של  והאלמנט   7ם 

 8שטח או   וצים לשפץ או הדמיה של המבנה שרוצים לבנות אוהמבנה שר

או   עמוד  תשריט  במינימום  זה  מדובר.  במה  להבין  לנו  יעזור  וזה   9משהו 

 10י שעל הדבר הזה יהיה חתום מישהו העירייה. אחד והנושא החשוב השנ

 11שלוקח עליו בעלות ואחריות. זה הגורם המקצועי הרלוונטי בעירייה בין  

זה   מהנאם  או  זה  המנכל,  העניין.  לפי  רלוונטי  אגף  ראש  או  העיר   12דסת 

 13ויעזור לנו כחברי מועצה    ר"תביבה לקראת הגשת הכריח קצת יותר חשי

 14מה אישרנו ומה על מה הסכמנו. זאת  לדעת במה מדובר ויהיה רקורד של

 15ההצעה. הנושא הזה כמובן עלה פה בדיונים, אני לא היחיד שדיבר על זה.  

ח עוד  פה  שהבהיו  מועצה  יותר  ברי  בצורה  מידע  יותר  לקבל  רצון   16יעו 

 17 יזה שהוא פורמט.  יסיתי להציע פה אנמסודרת. 

האני    ,אמיתי  מר אבי גרובר:   להצעה  להגיב  איך  יודע  לא  אמיתי. קצת  לך  אומר   18זאת. 

הגורמים הרלוונטיים   יש פה אמירות שמאוד קשה איתם. לא כל   19אחד, 

 20יתך. לא בא לי להיכנס  א רוצה לריב אבעירייה..כי אין דף, עכשיו אני ל

מ אני  עכשיו.  איתך  שהבלריב  באיזה  שאתה  לבוא ין  רוצה  מקום   21וא 

 22פה    ממקום טוב וממקום שאני לא חושב שאין פה סדר, אני חושב שיש

מאוד  לוקחים  עבודה,  שעושים  מקצוע  גורמי  פה  שיש  חושב  אני   23סדר. 

כסף ברצינות  מאוד  לוקחים  שלהם,  העבודה  את  אני    ברצינות   24ציבורי. 

 25שה לעצמי להיעלב רחושב שההצעה הזאת אני אומר לך אמיתי אני לא מ

 26אלא אם כן אתה בא ואומר כאילו זה. אבל אני חושב שאני לא יודע    ,ממנה

אומ זה  הדברים.  מה  כל  את  שם  ככה  שאתה  עליהם  הסבר  "ר   27מסמך 

 28. בונים מגרש כדורגל, מה אתה רוצה את רוחב  " שמכיל עמוד אחד לפחות
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בונים  העמוד נו ים.  וארבע.  חמישים  על  תשעים  מגרש  כדורגל,   1  מגרש 

עכשי שורה.  מבחנים כתבתי  עושה  שהייתי  כמו  זה  יודע  אתה   2ו 

למלא צריך  הייתי  עמוד  בהיסטוריה.  על  שלושה  חוזר  הייתי  אז   3ים. 

 4השאלה ומספר על הזה הדשא יהיה בגובה ארבע סנטימטר, ויהיה ניקוז 

 5 למים. 

 6זה הגבולות של המגרש היית רואה שזה מתיישב תשריט שמראה  אם היה   ד"ר צחי שריב: 

שב  על שמתוכנן  שם המקום  לעבור  אפשר  ואי  אותו,  ועוצר  אופניים   7יל 

ה בגלל  אופניים  בשביל  החרושת  אבל  ברחוב  הכדורגל  מגרש  של   8פינה 

 9 ועשו את המגרש ואחרי זה אי אפשר.  ר"תבאישרו את ה

 10יש מגרש כדורגל מימים    ר"תבם והשביל אופניימגרש כדורגל הזה לא .. ה  מר אבי גרובר:  

 11 כשיו.  עימימה. זה לא 

 12 לא יודע אני  ריב: ד"ר צחי ש

 13 א עוד פעם. מגרש הכדורגל הוא במקום אחר. אבל הדוגמא הי  מר אבי גרובר:  

 14 תביא דוגמא אחרת.   מר יעקב קורצקי: 

 15 לא. עוד פעם ברמת העיקרון.   מר אבי גרובר:  

 16 זה היסטורי. לפני חמישים שנה.  של הקרן אבלהדגל  מר יעקב קורצקי: 

 17 קודם כל ברמת העיקרון. שנייה, יש פה     :מר אבי גרובר

 18 אני לא הבאתי את הדוגמא של המגרש.  ד"ר צחי שריב: 

 19הקטע שאין לי שום בעיה עם עמוד. אין לי בעיה עם עמוד, זה לא עמוד,   בי גרובר:  מר א

 20במספר המילים וזה ב שזה נמדד  זה לא שני עמודים, זה לא אני לא חוש

 21ית ולא בעמוד או לא  ריכה להיות איכותצנמדד במספר העמודים. בדיקה 

 22 וזה. בוא,  27עמוד נעשה פונט 

 23היותי מחזיק תיק הנדסה, שנעשתה אותה עבודה  י יודע ביש מקומות שאנ ד"ר צחי שריב: 

פה   היה  לי    ר"תבמקצועית שאתה אומר.  כאב  צפון.  לגלילות  עבר   24שלא 

 25מה   םעשתה השרטוט של הכבישים ישנו. רק אנשים אומרילב. עבודה נה

 26מאיפה, למה זה התחיל להסביר עם הידיים וזה לא עבר.  שמונים מש"ח  

 27ו, את הערכת התקציב שיש לנו, כך וכך  אם היה את המפה הזאת שיש לנ
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 1 עולה לקילומטרים. יש כך וכך קילומטרים, פלוס זה, 

 2 כך ..לקילומטר במקרה של גלילות צפון.  ויות. זה לאיש כתב כמ אדר' עירית טלמור: 

 3 לפשט את זה.   אבל אפשר י שריב: חד"ר צ

גלי  מר אבי גרובר:   זה  הכול  ולא  מסוים  אחד  משהו  זה  צפון  ברמת גלילות  צפון.   4לות 

 5, אתה ר"תבהעיקרון כשיוצאים לפרויקט לרוב, עוד לא, הרי אתה יוצא ל

 6ת כל היועצים לפני  המהנדסים ואלא מפעיל את כל האדריכלים ואת כל  

מהערכות  ר"תבשיש   חלק  אז  לש.  לצאת  מקצוע  ,  ר" תבבהם  אנשי   7יש 

 8שנותנים איזה שהוא הערכה ראשונית על סמך ניסיונם, העבודה בדיקה  

חושבים   עלות.  של  יותר  או  פחות  גודל  שסדר  המקצועי  הגורם  מול   9אל 

ל דווקא  מש"ח.  וחצי  שלושה  עולה  מסוים  יום  מעון   10פעמים  לבנות 

 11ן אז למשל ראו וסים לתוך התכנון ולתוך באמת יורדים לדריל דאוכשנכנ

 12ם כבר עושים אז הפרוגראמה מבקשת קומה שנייה אגב הבעיה באותו שא

 13א הכסף. למשל. אז המיקום לא היה אז הבעיה היא  דבר היה המיקום ול

 14תיארנו את הזה. אבל בחלק מהמקומות ועכשיו אני    "איך"לא הייתה ב

אות בצאשאל  באמת  בדקנו  ך  אנחנו  בעולם.  קנטרנית  הכי  כאילו   15ורה 

 16ובת סליחה שכל הזמן אני משתמש במעון יום זה  מנו, בדף הזה שלטשור

מס ואז  מטר.  ואחד  שישים  מאות  שישים    רתבשבע  מאות  שבע   17שזה 

 18ושתיים נקודה שלושים וארבע. אני מבטיח לך שיהיה עורך הדין שייקח  

 19שישים ואחד ועכשיו אתה   ך שבע מאותאותנו עד העליון שהמועצה יש ל

ושתי שישים  מאות  כליבשבע  זה  הזה  ומטר  היו    ם  ואם  פה.   20ההבדל 

הייתה   שהעירייה  מצב  אין  ושתיים  שישים  מאות  שבע  מראש   21אומרים 

 22מאשרת. אז עכשיו השאלה יש איזה שהיא גמישות. עוד פעם, זה בדיוק  

 23ר.  מוד לכל דבמסוג הדברים האלה ברמה העקרונית אין לי בעיה לשים ע

 24 ר"תבה  אפשר אני לא רוא  .ההצעה שלך בגדול היא די כללית, היא לא בוא

 25שאי אפשר להסתדר איתו. אני אומר שיש לי משהו, מה שלי לא יושב איזה  

 26טוב כאילו הטון פה כולל איך שהציגו את זה בחלק מהפרסומים  שהוא  

 27עם   שלקחו מפה על סמך הכתוב ואיך הם הציגו את זה אתה עושה ככה

 28ציג את זה  מבל זה הרמת להנחתה אז מישהו כבר דאג להנחית שהראש א
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נזכרים  כאילו    1יושבים פה באיזה שהוא חדר, בשעה שש ארבעים ושבע, 

 2ואז מהר רצים לחדר  באיזה איקס מיליונים,    שבעצם ביקשנו לאשר מבנה

 3תגידו כמה בערך עולה בית ספר. בוא נגיד נעשה את זה ארבעים סבבה,  

 4ארבעים ולבסוף עשו פה ראית על השקל, קיבלת   ם. אז אמרוזה ארבעי

 5ל אחרי שעשו את כל העבודה. וראו איך שזה יוצא  זה מפורט על השק תא

 6 ממש שם. 

 7 משהו שכתוב. לא. ל עים מש"ח עמוד אחד שאם זה ארב ד"ר צחי שריב: 

 8 ברמת העיקרון אין לי בעיה עם עמוד אחד של מה שכתוב.   מר אבי גרובר:  

 9 א בעל פה. ל חי שריב: ד"ר צ

 10מפריע לי נורא אני אומר לך את זה   עיה עם מה שכתוב.באני אומר אין לי    מר אבי גרובר:  

 11 הכי אמיתי. 

 12 אני מצטער אם   ד"ר צחי שריב: 

 13וקוראים את הדברים האלה וזה סוג של  כי אנשים יושבים פה מאחוריך,    אבי גרובר:  מר 

 14ה הזאת. זה דבר  ל את האמיראמירה כלפיהם ואמירה לא מגיע להם לקב

כלל   שהוא  איזה  בזה  אין  כזה,אראשון  משהו  או  שהוא   צבע  איזה   15אין 

 16 שמכינים עוגה יש איזה שהם נוסחים מסוימים, אתה שם יותר מידי חלב 

 17זה יוצא זה לא כל כך מבין בזה. אז אני. יכול להיות שאמרתי עכשיו שטות  

 18עדת כספים  יודעים בווגמורה אבל הדברים באים לוועדת כספים, אנחנו  

הגורם שזה  האלה  הדברים  לתוך  לעשו  להיכנס  לבדוק  איזה  שאמור   19ת 

ויש המון   נכנסים שם  רצינית מטעם המועצה,  יותר  בדיקה קצת   20שהיא 

והיו מספיק    שאלות  לא  שזה  הכספים  בוועדת  והחלטנו  שבאנו   21פעמים 

 22ד מבושל ובאים עוד פעם ועבודה שלמה. שתיים, אני אומר לך עם כל הכבו

המ לאשר,פורום  צריכה  המועצה  מקצועי.  גורם  לא  הוא   23אנחנו    ועצה 

 24לדים או לא רוצים גן ילדים. אנחנו רוצים בית ספר, לא רוצים רוצים גן י

 25ם מגרש כדורגל לא רוצים מגרש כדורגל. יש אחרי בית ספר, אנחנו רוצי

 26זה גורם מקצועי אתם רוצים מגרש כדורגל אנחנו נעשה לכם מגרש כדורגל  

 27עצה.  ועליהם או שלא בקטע של כמה זה עולה, ומביא למ שאתה סומך או

 28מקצועי, באמת עם כל הצער שבדבר, אנחנו צריכים לעשות    היא לא גורם



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                   

 11.4.21יאה  מן  המניין  מיום  מישיבת  מל  27כל מס' פרטי

83 

 1 סדרי עדיפויות.  

 2אבל עדיין אנחנו צריכים לקבל את זה מסודר בשביל לקבל החלטה. אם   וייזר: גב' דברת 

 3 אנחנו לא מקבלים את כל הנתונים. 

גמאני    בר:  מר אבי גרו אחוז  עשרה  הבדל  יש  על השקל.  זה  אותך,  לפי ישואל  פה   4שות. 

 5 ה. ההצע

 6  לא עניין של כסף. הוא מדבר על המהות. הוא אומר ש וזה נכון. גב' דברת וייזר: 

 7אבל זה כל הקטע פה ישב גזבר העירייה ויגיד לך אני עכשיו, האם אני   מר אבי גרובר:  

 8שים וזה עולה שני מיליון  ע מאות שלוכתבתי שמה שעולה שני מיליון שב

 9 ע. בשבע מאות שלושים ואר

 10  אז אני אגיד לך יש דבר שנקרא  זר: גב' דברת ויי

 11 יך צריך לחזור למועצה או לא צר  מר אבי גרובר:  

זה  גב' דברת וייזר:  סבירות. סליחה.  בדיקת  עושים  בעולם הזה שנקרא הערכת  דבר   12יש 

 13 מתבלבל לי. סליחה.  

 14  אומר גיא הרים את היד את התחלת לדבר בקטע של.לא. אני  : ד"ר צחי שריב

 15 ..הרמת את היד.   גב' דברת וייזר: 

 16 היו כמה, היו איזה שלושה שהרימו את היד.    מר אבי גרובר:  

 17 אני הרמתי את היד אבל אני מבוהל כל כך   רוני בלקין:מר 

 18 ממש לא ראיתי. דווקא מתאים לי לסכם. בסוף.   גב' דברת וייזר: 

 19 היא מתקנת את הסטטיסטיקות.  מדן: עידן ל "ד עו

 20 אפליה מתקנת.  כן. וחוץ מזה זר: יגב' דברת וי

 21נגיטיבי ואני לא    אני רוצה להתייחס להצעה הזאת ממקום פוזיטיבי ולא מר גיא קלנר:

 22חושב שהוא מעיד על הארגון אני חושב שיש פה ניסיון לעשות פה סדר,  

בה בחר  שצחי  לטרמינולוגיה  נכנס  בח ולא  לא  או  שצריכה .  ויתכן  בה   23ר 

יותר מעודנת. א על מי שמייצר את  י לא חושב שזה מענלהיות טיפה   24יד 

 25שהוא    התוצרים בתוך העירייה. מה שצחי מדבר ובזה אני מזדהה עם מה

 26אומר הוא דווקא מתייחס לאלה שצריכים לקרוא את הדטה בצד השני.  

מה   מאוד  טוב  מבינים  הם  השני.  את  אחד  סותר  לא  עושים.  וזה   27הם 

לע מקצוע  אנשי  אחוז,  ועשרה  במאה  עליהם  בצד יסומכים  ולעילא,   28לא 
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 1שני יש פה חבר אנשים מועצת עיר, תרצה לקרוא לזה דמוי דירקטוריון ה

י  2ותר מידע לפני קבלת החלטה. זה בסדר, זה לגיטימי, זה  שצריך לקבל 

 3  מתבקש ואם זה לא קרה קודם זה גם לא בסדר. אני יודע, אנחנו דיברנו 

 4הקשר הזה  באתה ואני, תמיד זה אז גם לא היה בסדר קודם.    על זה פעם

 5אנשים בפוזיציה הזו שיהיה להם את היכולת לקבל החלטה על  מצופה מ

ז  מידע.  יותר  מעט  אנשים  בסיס  של  נידס  בייסיק  ברמת  כל  קודם   6ה 

 7שצריכים לקבל החלטות במאות מיליונים ולא ביקשו פה לעשות עכשיו  

 8בקשים דטה של נייר של עמוד, שניים נראה כל מהלך. מבדיקת נאותות על  

 9העניין הזה. ולגבי הקטגוריות שהוא דיבר, נראה ר פלוס. זה לגבי  ילי סב

אני ה איפה  בייסיק.  יחסית  גם  הזה,  לי  לא כי מזדהה עם הדבר   10דווקא 

 11מהמקום של מידע לא מידע, ושוב אני בעד המידע, דיברתי על זה בוועדת 

 12תקציב האחרונה אני לא זוכר, יש פער  ו בישיבת ההכספים האחרונה, א

 13מאוד בעייתי עבור כולנו, פעם מהצד הזה  אותו הרבה פעמים    שאני מוצא

שב הפער  שהוא  השני  מהצד  ופעם  המתרס,  השורה  של  של  האישור   14ין 

משנה   ועדת  עובר  לא  זה  אם  בשטח.  הביצועי  התוצר  לבין   15התקציבית 

וזה ברשות רישוי לצור ובנייה,  יודעים כלום.  ך העניין אלתכנון   16נחנו לא 

 17ווט אבר ופוגשים כך או   שרה מיליון עשריםעמאשרים תוכנית בחמישה,  

 18ה פה בשטח, אחרת תוצר הנדסי או שהוא כבר בנוי או באיזה מהלך שקור

הקזבה   בתוך  אנחנו  רום,  ביעל  בזה  נתקלנו  אחר.  או  כזה  דיון   19שמחייב 

 20איך קורה שם,    מה קורה שםעדיין של יעל רום סליחה על התיאור. בתוך  

 21מי לא הייתה הסמכות,  י הייתה הסמכות למכן הוגש נכון, לא הוגש נכון, ל

 22היגיע,   חשבנו שמבנה כזה פתאום יש מבנה הרבה יותר גבוה. מאיפה זה

 23למה ובוא נגיד שזה היה של רשות רישוי ולא של ועדת משנה לתכנון בנייה  

 24מתאר מה הולך   ר"תביבי של הנגיד לצורך הדיון עדיין אם היה מסמך תקצ

ז נמנעים מה.  היינו  שם  ומשמע  הלהיות  גדול  ושאנחנו  מקרה  לעיר,   25ותי 

יכ שאנחנו  ופשוטים  קטנים  יותר  הרבה  מקרים  ויש  בתוכו.   26ולים עדיין 

 27להיגרר לשם, לכן מהזווית הזאת דיברתי זה קורה מלא, זה קורה הרבה  

 28פוגשים את יה, אנחנו  כי במקום שבו לא נדרשת עין נוספת של תכנון ובני
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 1המקום הזה אני  י שלו ולכן ולו מפהפרויקט בתוצאה שלו, או בתכנון הסו

סעיף   מאשר  כשאתה  שתביא  מקום  לה  שי  נהדרת  הצעה  שזאת   2חושב 

 3ואתה רואה מול העיניים מה הולך להיות התוצר פחות או יותר.    תקציבי

 4 על מה מדובר, איזה מיקום. מה השינוי.  

 5בנות  לאת זה עד. אתה לא יודע כשאומרים אנחנו רוצים  ה לא יודע  את  מר אבי גרובר:  

ס בית  בעכשיו  אנחנו   1010  פר  אנחנו...אבל  רום  יעל  רום,  יעל   6עזוב 

 7 ?חטיבה  צריך 1010 במסכימים ש

 8 כן.  מר גיא קלנר:

 9אני לא יודע לשים לך עכשיו תרשים של חטיבה. לא כי אני לא מבין בזה,    מר אבי גרובר:  

 10 א כי אני  או ל

 11רי זה את  כנון אתה פותח אחתלא. פתחת את התכנון ואחרי שפתחת את ה א קלנר:מר גי

 12 של הביצוע.   ר"תבה

 13 תכנון.   ר"תב ד"ר צחי שריב: 

 14 .  ר"תבזה תכנון.  :מר גיא קלנר

 15 עוד לא יודעים כמה כיתות, עוד לא יודעים איזה גובה, איפה.  ד"ר צחי שריב: 

נושא זסוחב אאתה    מר אבי גרובר:    16בגלל שזה שלוש    1010  'בוטינסקי אוקי בותי לזה. 

ומ העשמאות  לפי  מיליון  פתחנו  הו  אנחנו  אז  האלה.  הדברים  וכל   17רכה 

 18ת שלושים מש"ח אז כבר פתחנו אותו. גם שמה  תכנון. כי פה זה באמ   ר"תב

 19ים וכל אחד יעמוד בפני עצמו.  ר"תבזה יפתח לשורה של    שהולדעתי מתי

 20ם היום אני יכול לעשות כאילו את  תכנון. ג  ר"תב יש לך    או קי. גם היום

 21 שות מאלף שבעים ואחד. יכול לע 1071 נוןכת ר"תבהכול מ

 22 . ר"תבלהיות פרקטיקה נכונה. ואז לפתוח את ה זאת יכולה  ד"ר צחי שריב: 

 23ים את  העניין אז. למה כן עוש  אני אגיד לך מה  ,בסדר אבל עוד פעם   מר אבי גרובר:  

 24א סדר גודל של שלושה מיליון, אנחנו  זה ככה. כי אם אני יודע שמעון הו

 25  . אני מאשר רק את התכנון, עכשיו של מעוןת או יותר מטרז'  ומודדים פח

 26עשיתי חצי מש"ח תכנון, מגיע למועצה. אומרת לי אני לא רוצה מעון. אז 

מ חצי  אנייכל  אם  עכשיו  הולך.  שכאילו  כסף  זה  האלה   27יוצא    ליונים 

אפס כזה  יום  מעון  לעשות  של  לדעת    ,שלוש  דע  לפרויקט  רוצה  אני   28אז 
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 1ני אתחיל להוציא כל מיני חצי  בכל הדרך ולא שא ישהמועצה תעמוד אחר

 2, לאבי היה רעיון פה, הוצאנו על "לאבי היה רעיון פה"על מיליונים כאלה 

זה  את  מביא  אני  לראות,  מבקש  שאתה  הדמיה  לאותה  הגעתי   3התכנון, 

 4  א מוכנים לעשות את הזה. למועצה. ל

 5 לא נראה לי מה שצחי מתכוון בכלל.  לד: מר רביד פ

שאי  ,מתי  גרובר:   מר אבי ובשטח  באתי  אני  אם  מבקש  לא  אני  אם  הולך,  זה   6ל ך 

 7ז'בוטינסקי ביקשתי לבנות את אותו מעון יום, ויש מה מותר לבנות בשטח  

לפי  בדיוק  בונה  ואני  כשאיש  ,חום  פניו  על  הקלה.  שום  את  אין  לי   8רת 

איז לי  אישרת  אתה  פה  הסכום,  אומר  אתה  מסוימת.  קופסא  שהיא   9ה 

 10קומות כל הדברים האלה. זה אתה כחבר  איקס מטרז' וככה  מותר לבנות

כהנחה. מסוימת   מועצה  מעטפת  שהיא  איזה  שיש  היא  המוצא   11הנחת 

 12שמותר לפי חוק. אם אני בתוך המעטפת, אז אני אז רשות הרישוי כפי  

 13במפורש, חוק וק קבע את זה, מאשר את החוק אומר  שהחוק קובע, הח

 14שוי, דרך אגב רשות יב ללכת לרשות רייתכנון הבנייה, מה שאין בו הקלה ח

 15פשוט לעקוב אחרי זה, כשהייתי חבר   רישוי, הוא מפורסם ברשת, צריך

להעיד  ,מועצה יכולה  אפל  יצא    ,רותי  מתי  לה  שולח  הייתי  היום   16כל 

הפרוט את  לי  תשלחי  עהפרוטוקול,  ולעבור  לקבל  דואג  והייתי   17ליו  וקול 

 18שהוא    מקום שבו יש איזה לולראות מה אושר. אם יש הקלה זה מגיע כבר  

 19 פער כאילו מבקשים זה קצת מתקרב. 

 20 אנחנו מסכימים שביעל רום זה היה מונע את זה אין הקלה.  ר:מר גיא קלנ

ל  מר אבי גרובר:   לוועדה מקומית. הלכנו  ועדת  היה בגלגול הראשון זה בא   21וועדת ערר. 

 22 ן הם בכלל. ערר אומרת בדיו

 23י מדבר על הפער של בין תקציב ת רשות רישוי, אנואני לא מדבר על סמכ מר גיא קלנר:

 24 .  לבין המכלול בשטח

 25אנחנו מערבבים פה איזה שני דברים. אז אנשים יגידו אחר כך אבל אני    מר אבי גרובר:  

 26ו שזה הלך לרשות רישוי אומר לך עוד פעם אנשים מסתכלים שאנשים ידע
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 1 קובע.  כי החוק 

 2 שוי. ילא מדבר עכשיו על רשות ר מר גיא קלנר:

 3 שאין פה שאלה.    בר:  מר אבי גרו

היה    להקלה. מר גיא קלנר: הזה  בהקשר  לשיטתי  לשיטתך.  רישוי  לרשות  סמכות   4יש 

 5 צריך לעבור ועדת תכנון ובנייה. אבל זה לא הדיון.  

 6שאתה אומר, אני רוצה   עדיף. אני מנסה להגיד, הדבר הזהלשיטתך היה    מר אבי גרובר:  

 7אין את איך זה נראה. עכשיו ו שלב ראשון עוד  תלראות איך זה נראה, באו

 8תכנוני    ר"תבעם, סבבה, אני אלך אני אשתמש כל הזמן באני אומר עוד פ

שיצא   האלה  מהדברים  שחלק  זה  בסוף  תקבל  שאתה  כסף  עומה   9ליהם 

לא המועצה  תגיד  שהוצאת  לתכנון,  במצב  עומד  אתה  ואז   10כסף   רוצה 

 11עוד פעם, לך הכסף לאיבוד.  ההמועצה זכותה להגיד לא רוצה, ואז כאילו  

 12 זה לא כסף פרטי שלי.  

 13 קורה בארגון שבונה.  זה קורה בכל מקום.  יב: ד"ר צחי שר

 14 תכנוני. מה אתה רוצה.    ר"תבלא נכון. אם אין לך  עידן למדן:  עו"ד 

 15  נון ראשוני, מראה. ומחליטים.  עושה תכ ד"ר צחי שריב: 

 16 . אוחצי מיליון בסוף הם מחליטים של מר רביד פלד: 

 17 ' ב' ג'.  לשיטתו של צחי. אתה מגיע רוצה לתכנן א דן: עידן למ עו"ד 

 18 שמסביר שהשנה יש לנו תוכניות, לא יודע.    מר אבי גרובר:  

 19 אני ביקשתי תרשים אחד בכתב יד.  ד"ר צחי שריב: 

 20 עוד לא תוכנית והדמיה מלאה. זה  מר גיא קלנר:

 21 שנייה על מה. על מה.    אבי גרובר:   מר

 22כתוב אני רוצה  של שליש עמוד עולה חצי מש"ח. כשמישהו י  תרשים בגודל ריב: שד"ר צחי 

 23לעשות בז'בוטינסקי מעון יום אחד, או שניים, או שלושה. בקומה אחת או 

 24  בשתיים, משהו שנדע איך זה משפיע על הסביבה.  

 25 ן ואז לבוא למועצה. נכון.  הוא לא הולך לעשות תכנו  יד פלד: מר רב

 26עשות  . אם אפשר לעשות שם ניקוז, או אי אפשר לצת, טיפונת חשיבהקזה   ד"ר צחי שריב: 

 27שם ניקוז. שלושה אנשים ישבו בחדר ויחשבו על זה. זה לפעמים אני רואה  

וזה לא חוזר אף פע ואז מתחילים לחשוב.   28ם  שלא קורה. קודם כל כסף 
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 1 למועצה יותר.  

 2 ממש לא קודם כל כסף ואז מתחילים לחשוב.    מר אבי גרובר:  

 3 ם. לפעמי צחי שריב:  רד"

 4לפעמים וקרה פה מקרה אחד שבו באמת היה איזה אה. לפעמים, זה לא   מר אבי גרובר:  

 5משהו פינתי איזה שהוא מן כזה רחוב ללא מוצא עם שורה של בעיות. וכל  

שא שנים  שבחמש  חושב  שואני  והוצאנו  הזה  הכיסא  על  פה,  של  ני   6רה 

 7ומאוד  שירלי שהייתה פה    פרויקטים אני מנסה להיזכר כמה פעמים גם

 8מקפיד, גם דרג מקצועי שמאוד    הקפידה בדברים האלה, גם ערן שמאוד

 9מקפיד, צריך להגיד לזכותם שאמרנו להם שאנחנו רוצים לעשות שיפוצי 

 10למשל    ר"תבעשרות אתרים ו  קיץ בעשרים מיליון ועבדנו בעשרות אתרים,

מ  שיפוצי בעשרים  בסוף  נגמר  זה  מיליון.  עשרים  של  אגב אקיץ  דרך   11ה. 

וגמקודם   מיליון  בעשרים  פארק  לנו  אמרו  לא עשינו,  שמונים.  עם   12רנו 

 13 התאפקתי. אבל אנחנו.  

 14 מה זה קשור למה שאנחנו רוצים.  מר גיא קלנר:

 15 סתם לא התאפקתי אתה צודק.   מר אבי גרובר:  

 16 לא. מה זה קשור.   יא קלנר:מר ג

 17ה מציג את זה עוד תה אומר כאילו אתאלא. ידענו לעבוד. אנחנו עובדים,    בי גרובר:  מר א

שהד מוצא  אני  שהיא  פעם,  איזה  שיש  חושב  אני  כשבאים  המקצועי   18רג 

יושבים   פה.  הולך  זה  איך  יודעים  שאנחנו  מהמקום  מסוימת   19זהירות 

אותנ לתפוס  מנסים  זה  ואחרי  כשהם תושבים,  האלה  הפינות  כל  על   20ו 

 21הוליכו אותם    ים, חבר'ה שגרים מסביב. ואז הם אומרים המועצהמתנגד

 22מקצין, זה לא שבע מאות   , זה לא שבע מאות שישים, אני בכוונהשולל

 23שישים ואחד, זה שבע מאות שישים ושתיים, אבל כשבן אדם גר ליד שטח  

 24אלה יש עוד פעם  חום מותר שם  לבנות שם שלוש קומות עם כל הדברים ה

 25ני יכול אי אומר עוד פעם, זה משהו מן נורא כללי כזה, ואין לי בעיה, אנ

 26ותשע אחוז בקל. ועל   עט, לשרוד אני אומר לך אמיתי, תשעיםלשרוד כמ
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 1 אחוז אחד אז נתאמץ קצת. בסדר לא נורא. אני אומר בסדר. 

 2 הם יכולות להיות נסיבות שתגיד.  ד"ר צחי שריב: 

 3פה על השולחן שאת תראי שאנחנו נגיע  אני שם פה על השולחן. אני שם    מר אבי גרובר:  

ולזה.  הרבה יותר  4 שכשכאילו יהיה פער או שדברים יחזרו  לבתי משפט, 

 5 לפה. שמתי את זה על השולחן. אני לא מתכוון להצביע נגד זה. אני ויחזרו  

 6 אני רוצה  אפשר לאשר עקרונית או במשוער.  : מר מיכאל דורון

 7 ע פה וכן. בסדר. זה משהו שלא מופי  ר אבי גרובר:  מ

 8כות הדיבור. אני כתבתי צחי  כדי גם לבקש את ז  אבל אני רוצה תוך : מר מיכאל דורון

 9 חרי שראיתי.  א

 10של גלילות שאמרתם, אתה אני    ר "תבאני יכול עוד משפט אחד. היה עם ה  מר אבי גרובר:  

ה וכל  מוכן  לא  ואני  מיליון  שמונים  היה  שזה  זוכר  לי  ואמרת  הזה   11דבר 

 12יזה  אאמרתי, שמונים מיליון שלא באנו ושמנו אותה ב נראה אז ממני אני

את מקום  כל  שהוא  את  לנו  שהיה  למרות  זה    המפה.  ואחרי   13התשובות. 

 14ראיתם שיש את התשובות, כשביקשתם אז זה לא כל דבר, אין דבר כזה  

 15ועובדה   לא נצא פה מהחדר עד שלא מצביעים. דוגמא הנה אני לא מזמן

חזרנו, הראנו,  הבאנו,  זה  יודעים    שאחרי  אנחנו  יודע.  אתה  כזה  לא   16זה 

 17 יחה לא התאפקתי. ללהסתדר. ס

 18את זה, כתבתי לצחי כשהוא הוציא לי את הצעת לסדר  אני אמרתי   : מר מיכאל דורון

 19מהפה. אני חושב שההצעה לסדר היא טובה, היא נכונה. אני חושב שאנחנו 

בשנתיים היום  עד  אחרי    אישרנו  הלילה,  של  המאוחרות  בשעות   20וחצי 

 21ל יקטים שבהיקפים שויונים קצרים של עשר דקות, רבע שעה, אישרנו פרד

 22נחנו מדברים ומדברים וטוחנים פה על איזה מאות מיליוני שקלים. ופה א

 23ד וכן הלאה. אני חושב  "שהוא עוד פעם חנוכיות, עוד פעם בתי כנסת של חב

 24יכה לעבור כאן ולהכניס צורת עבודה שאנחנו צריכים שההצעה הזאת צר

מתכלאחר וגם  שמבקר  דירקטוריון  של  סוג  אנחנו  כי  סדרי    לת   25וקובע 

שאנחנו  עדיפ חושב  ואני  בעיר,  מדובר.  ויות  מה  על  לדעת   26צריכים 

עשרה   להצבעה  עשרות  ר"תבכשמביאים  או  מאות  כמה  שכוללים   27ים 

 28דבר, ראש עיר  בסופו של    lets face itמיליוני שקלים זה סוג של הסתרה. ו
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 1שלך, אבל ראש עיר שיעזבו אותו בשקט באימא   לא יודע בדיוק מה המניע

 2 ון, אל תתערבו לי בדברים.  ם, אתם הדירקטוריכשל

 3 זה לא הסתרה. המילה הסתרה היא הלכת עם זה רחוק מידי.  צחי שריב:  ד"ר

 4 בסדר  : מר מיכאל דורון

 5 הוא רוצה את דרגות החופש לפעול.  ד"ר צחי שריב: 

 6 וג של דרך שלי לומר שמה שהוא רוצה. אני חושב שהסתרה זה ס : ר מיכאל דורוןמ

 7 הסתרה.   אבל זה לא  ובר:  רמר אבי ג

 8סתרה במובן הפלילי או במובן הרע של המילה. אני חושב שהוא  לא ה : מר מיכאל דורון

 9בסופו של דבר רוצה לעבוד בשקט. הוא לא רוצה שיתערבו לו בעניינים.  

 10מדבר על מטר בפרטים. מה שאתה עושה כאן כרגע ואתה  שלא ידקדקו לו  

 11הזה. אני חושב    ל הקטנה של הדיוןשפה ועמוד שם, אתה עושה ניו אנסי  

 12הרבה יותר מהותי ועקרוני. האם אנחנו הולכים לאשר    שהדיון כאן הוא

סליחה   שלאיים  חושב  ואני  מדובר.  מה  על  לדעת  רוצים  אנחנו   13פרויקט 

 14 ר נו נאשר פה שבע מאות שישים ושתיים מטלהפחיד ולומר תראו אם אנח

מוס  מר אבי גרובר:   לך שוב, שאם  גמישות אזיאני אומר  פה  סוגר את   פים  לדעתי.   15זה 

 16 מעולה.  הפינה וזה 

 17אני לא חושב שצחי התכוון שאנחנו נקבע כאן שזה יהיה שבע מאות   : מר מיכאל דורון

הסוף עד  זה  עם  נלך  ואנחנו  שאנח  ,שישים  היא  הכוונה  את אלא  נדע   18נו 

 19בולות, שאנחנו נדע על מה מדובר. אני חושב  מסגרות..שאנחנו נדע מה הג

חובת  שזה וזו  מתפקידנו  אנחנו  ציבור,  נציגי  אנחנו  אמורים  נו.   20ייצגים, 

על  נשלחנו  שאנחנו  הזה  במובן  ציבור  שליחי  ואנחנו  הציבור  את   21לייצג 

 22לעשות ידיהם כדי לשמור על הקופה הציבורית וזה מה שאנחנו צריכים  

הצעה  כאן.   שכל  חושב  אני  כל  ולכן  דבר  של  חושב ר"תבבסופו  אני   ,23 

 24ים  ר"תבף הדיון. אנחנו צריכים את הריכים להידחק לסוצים לא  ר"תבשה

 25זה דבר ממש מהותי, זה כלי, הוא כלי עבודה שלך. הוא כלי עבודה של 

 26העירייה הזאת עם זה מניעים את כל הדברים המשמעותיים בעיר. אז אני  

 27 שאנחנו צריכים פה.   חושב

 28  ר "תב. יותר מהועצמ  ר"תבלא ה  ,ר"תבזה טעינת ה  ר"תביותר מה ן: עידן למד עו"ד 
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 1 ידונים.  ה סדרי עדיפויות שצריכים להיות נוז

להיות   : מר מיכאל דורון צריכים  שאנחנו  חושב  ואני  זה  וגם  זה  שגם  חושב  אני   2אז 

 3לראות את זה מתוך כוונה טובה מתוך כוונה גם לעזור, אפשר  מעורבים.  

 4ל אנשי הצוות המקצועי ואפשר לראות את זה כמי מיצרים את רגליו ש

 5לים ודווקא  משמנים את המנוע, ודווקא את הגלגכמי שדווקא אולי    אחרת

 6רוצים להניע את התהליכים האלה טוב יותר ובאמת לבחור נכון יותר ולא  

 7גים  לבחור משהו שאולי נראה טוב לקבוצה מסוימת אבל אנחנו פה מייצ

 8ולים דווקא להוסיף לדיון הזה בסופו  הרבה דעות במגוון רחב מאוד שיכ

 9 ותר למען העיר.  ביא תוצאה טובה יהשל דבר ול

ויכוח עשיר. אני   מר רוני בלקין: זה גם  ויכוח עקרוני  זה   10קודם כל טרמינולוגיה להוריד 

כבר  עצמנו  היינו שומעים את  אם  להימנע מהויכוח הזה   11חושב שיכולנו 

ש הזהלפני  הדבר  שנתיים  לפחות  וחצי,  אני    נתיים  פעמים  מספר   12נאמר 

 13עוד זוכר את עצמי יוצא  ילה גמישות, אני  מחושב שהמצב שנוצר תחת ה

מי שבה מזועזע  הדרך  על  בה  שהשתתפתי  ראשונה  כספים  ועדת   14שיבת 

 15הוצגו תברים וכאלה סכומים כששירלי ואתה מסבירים לי ביציאה שככה  

 16ת. חל ביתה שהיא חייבת את הגמישות הזאזה עובד ושירלי מסבירה בר

 17נקט  כל הישר, באינסטישואני חייב להגיד לכם שבסוף מה שאתה קולט ב

 18א בסדר. כי מה שעף כמו ברווז, הולך כמו  שנראה לך לא בסדר זה כנראה ל

כי   נראה לא בסדר אז.  זה  לי כבר ברפלקס  נראה  וזה   19ברווז, הוא ברווז 

 20ו תחתום לנו על צ'ק בלאנקו, אנחנו בעצם מה אומרת הגמישות הזאת. בוא

 21 וא ישתנה עם הזמןה בסדר. תעשה אתה מן תמונה מאוד כללית של הענן  

 22י חושב שככה לא צריכים לעשות את זה.  כי אנחנו בסדר בוא נלך ככה. ואנ

 23אחד הדברים שאמרתי גם בישיבת ועדת הכספים וגם במליאה, שלמשל  

מת ..עשרה  שאנחנו  נחליט  פרויקט,  ניקח  אחוז  בוא  עשרה  הערכה   24וך 

 25. אם ודי שנגיע למשהו שנוכל לראות את המשמעויות ממנר תכנוני כ"כתב

 26ריך כסף כדי שנבין את  קדוח אותו יותר לעומק ובשביל זה צבאמת צריך ל

 27המשמעויות ממנו. נתת דוגמא..שיבולת שזה דוגמא ....צריך לזכור כי אני  

 28רוצה להגיד הסתרה,  באמת מרגיש עכשיו שאני מובל כמו עיוור. אני לא  



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                   

 11.4.21יאה  מן  המניין  מיום  מישיבת  מל  27כל מס' פרטי

92 

 1כם גם ללדיון אני צריך לקיים דיון מקדים. אני אומר    אבל כשאני מגיע

 2מועצה יאמר שהוא רוצה  "ר עומד בפני עצמו. לא צריך שחבר  באמת כל תב

 3שיצביעו על זה פרטני. כי לתב"רים יש חיים בפני עצמם מעבר לזה שכל  

עי גם סדרי העדיפויות כמו שאמר  עצמו.  בפני  חי   4דן לסדר אותם תב"ר 

 5 יאת זה כמו ...כבר שנתיים וחצי. ויש שלושה סוגאתה שומע אותי אומר  

 6כשאנחנו לא    יש תב"ר פעילאחד צריך לטפל אחרת.  תב"רים גם שלכל  

 7מדברים על תוספות לתב"ר פעיל , יש תב"ר חדש כשאנחנו רוצים לפתוח  

מה  תב"ר  כשסוגרים  לדעת  רוצה  גם  אני  ...תב"ר  גם  ויש  חדש.   8  תב"ר 

 9לסגור את זה. אם חצי מש"ח, או   בשביל הכסף שהשקענו. אנחנו רוצים

 10  ו בסוף לתב"ר שאנחנו סוגרים אותו. ח, לדעת מה קיבלנ"ארבעה וחצי מש

אני   וסוגרים.  פותחים  איזה שהוא תהליך של בקרה עצמית שאנחנו   11זה 

 12אומר, אני לא רוצה עוד פעם לפרוטוקול של ועדת הכספים, לפרוטוקול 

של   שני  הנכון  ולפחות  התקציב  לאישור  ששלחתי מיהמליאה   13ילים 

 14אמר לגבי כל    מת דומה למה שצחיאלכולכם. תסתכלו מה אני הצעתי ב

 15ה צריך להיות בנייר שמציגים לנו. כי אני אומר  אחד מהחתכים האלה מ

 16לכם, זה לא יכול להיות, זה לא נורמאלי והתווכחנו גם על המספרים מה  

 17ם פה. ב"ר כל תב"ר זה לא נורמאלי מה עושי..ודברים כאלה, וגם על הת

 18מן ערימה של   נופל עלינו איזה  האנחנו לא יודעים להתכונן מראש לדיון, ז

 19ו נעשה כן עם הראש לכולם. ובנוסף זה בא בתור  דברים ומצפים מאיתנ

 20חבילה שאי אפשר לבלוע אותה. לכן ההצעה בעיקרון שלה היא נכונה. אם  

 21מך  תכנוני, איך יראה כזה מסמך, איך מסצריך לפרוט את זה שיש תב"ר  

 22כולים יתנו. אנחנו לא יאעל כל סוג של תב"ר בקשה. אז זה מה שנדרש מ

דירקט מעין  ולהיות  פה  באופן  לשבת  מאשרים  שאנחנו  העיר,  של   23וריון 

 24אוטומטי, סכומים כבירים, אלה סכומים מטורפים ..אוטומטי, בלי סדרי  

ני ועכשיו הגמישות  פנימיים  ובאותו רגע אנחנו לא  עדיפויות   25תנת הלאה 

 26ריך להוסיף  צטה. אנחנו בשליטה בפעם הבאה כשאומרים לנו אם  בשלי

ל מכסף  לאיזה  נכנסים  כשאנחנו  או  איפה  תב"ר.  גיא  שאמר  כמו   27ריבה 

 28הייתה הסמכות. אני מזכיר לכם בית ספר דבורה עומר, בית ספר נפלא, 
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באמת   הכול  מפואר  ספורט  אולם  וחדשני,  יפה  ספר  כשאני  בית   1נהדר. 

 2מועצה מליאה צעיר אז הלכתי לדבר עם יפעת  באתי בגלל שהייתי חבר  

קיברברונ אני  חברים,  שמונ.  בין  שנעו  כספיות  הערכות  ושבעה לתי   3ים 

את   תגידי  לה  אמרתי  לשירלי,  עמוק  מוכה  כמו  רצתי  ..אני  לבין   4מש"ח 

 5 מבינה על איזה ..של מספרים אנחנו מדברים.  

 6 ? ה נגמר בסוףכמה ז  מר אבי גרובר:  

נג מר רוני בלקין: חגגנזה  אבל  הנה,  אבל  בזה.  הצלחתם  אבי,  בסדר  ביתה   ומר.   7ברחל 

עיפעת    הקטנה אליה  באתי  כשאני  ושבע ברונר  תשעים  של  מספר   8ם 

 9זה מאה ושבע. אז זה בסדר. אחר כך זה   ,לא  :שאישרנו כאן, אמרה לי

 10עיה לחסוך.  נהדר אתה יודע שזורקים את ..מאוד גבוה אז אחר כך אין ב

ה אלקו  גם  נהדר.  דבר  בשלושת זה  התחלנו  רצו  באלקו  הרי  לנו,   11ודיעו 

יחידו  םאלפי מאות  ישרשלוש  שקנדה  עכשיו  מגלים  ואנחנו   12אל  ת, 

 13מאוד    ,מפרסמים חמש מאות או חמש מאות חמישים. בסדר. זרקו מאוד

 14גבוה. ניסו את שיטת מצליח. אותו דבר עם תקציב. אם אני ישים לך לכל  

 15 מוטרף אנחנו תמיד נהיה חסכנים.   דבר רף

 16 בית הספר של דן אריאל.   : ר מיכאל דורוןמ

 17ת שעוד צריך לעדכן בזה דבר  חושב שההצעה היא טובה יכול להיו  לכן אני י בלקין:נמר רו

 18או שניים מבחינת מה שאפשר לעשות. היא כנראה צריכה לשבת על איזה 

 19איזה נייר שאפשר    של התהליך שיביא לזה שנקבלשהוא בסיס של תקצוב,  

 20כשזה   ורצוי גם שנקבל קצת לפני כדי שנוכל ללמוד ולאללמוד ממנה משהו  

 21 ם לחפש את עצמנו. מיים לפני ועדה ואז אנחנו מתחילייגיע לנו יו

שאנחנו    מר אבי גרובר:   יערים  בקריית  ספורט  אולם  זה  הברווז  פונג.  פינג  של  סוג   22זה 

 23דבורה עומר שאנחנו מקבלים  מקבלים עליו הרבה מחמאות. זה בית ספר 

 24חמאות  מה מחמאות. זה דרך ראשונים שמקבלים עליה הרבה  עליו הרב

 25חמאות. אני חושב שסך  שועים שאנחנו מקבלים עליה הרבה מ והגינות שע

 26הכול עשינו פה אחלה ברווזים בעיר ועשינו הרבה מאוד פרויקטים יפים  

 27ית פה נותנים  בעיר ואני עוד פעם אומר, חבל שהעבודה המקצועית שנעש
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 1  וכל השמות האלה.  את כל התיאורים האלה 

 2יך  סכים עם ההצעה של צחי, כמובן שצרוצה להגיד, אני מראני קודם כל   מר רביד פלד: 

 3לעדן אותה טיפה. אבל אני חייב להגיד לך רוני, אני יש לי שיחות על כל  

 4  תב"ר ותב"ר שאני משהו שלא מסתדר לי, אני יושב עם עירית, יש לי דלת

 5 ה. יושב עם יפעת, הרבה שיחות.  פתוחה איתה. עירית תסבירי לי מה ז

 6לשבת אחרי ואם    חרי, נגיד תב"ר אושר במועצה אפשראז אפשר לשבת א    מר אבי גרובר:

 7נעשה טעות או משהו ואנחנו עולים על טעות. אפשר לחזור לפה ולתקן.  

 8ה החליטה,  שום דבר לא בכוח הולכים וזורקים. אז זה לא שזה נגמר, מועצ

 9תר. אם יש שאלות ויש דברים ולא ברורים אפשר זהו, לא מדברים על זה יו

 10סליחה בדקתי.    , לבוא לברר, לחזור, לבוא ולהגידללכת אחרי, לשבת  םג

 11יש פה משהו לא הגיוני, עוד פעם באמת עוד פעם אני אומר גורם מקצוע  

 12  עזבו אותי. עושים פה עבודה נורא רצינית.  

 13מישהו שפנה לעירית ואמרה לו   ה שאני אומר זה אני לא חושב שיש פהמ מר רביד פלד: 

 14ושאי פן נעזר בה הרבה ביום, יום בכל נאליה. אני בכל או  לא. וליפעת שפנה

דברים אחרים. אבל בסדר. כמו שאמרתי מקבל את  זה  ואם   15התב"רים 

 16 ההצעה של צחי. רק לעדן אותה צחי שם.  

 17 איזה שהוא מקדם גמישות מסוים.  קצת להוסיף גמישות.  מר אבי גרובר:  

 18 ראשוני.   לברור שהכוונה היא גמישות. זה הכו ר צחי שריב: ד"

 19אתה תראה שזה   אחר כך אני אומר לך עוד פעם,צריך להגיד את זה. כי    גרובר:   מר אבי

 20ילך למלא ועדות ערר וכאלה על זה שכאילו המועצה לא הבינה מה אמרו  

 21 לה. זה כאילו הדבר היחידי. 

 22 אשונית. תכנון  כתוב בשביל זה הערכה ר  צחי שריב:  ד"ר

 23 ת.  עם הערכה ראשוני .כוכבית עם הערכה מר גיא קלנר:

 24ומר זה הדבר היחידי שקצת. אני רואה אותו עושה לי על כל  בסדר אני א  מר אבי גרובר:  



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                   

 11.4.21יאה  מן  המניין  מיום  מישיבת  מל  27כל מס' פרטי

95 

 1 דבר ביעל רום. היה כתוב  

 2 ש גם בסדר. אם כתוב שבע מאות ויהיה שבע מאות שישים וחמ :מר מיכאל דורון

 3 שרה אחוז כזה.  זה ע  מר אבי גרובר:  

 4 .להגדיל לבסוף. .ר לפעמים ."בתב ד"ר צחי שריב: 

לב עידן למדן:  עו"ד  בין  קשר  תב"ר  אין  ולאשר  שלו.     Yלתבר    Xוא  היישום   5לבין 

 6 להבדיל. 

שהוא   מר אבי גרובר:   איזה  פנימה  יכניסו  מקדם.  שם  שיש  פשוט  שיקרה  מה  אגב   7זה 

 8 וז ל...זה הכול.  עשרה אח

 9 דובר על סך הכול של הסל. לא מ ד"ר צחי שריב: 

 10 יקרה. ן של מטר לפה ומטר לשם, ומה לקח את זה לכיוו יאב : מר מיכאל דורון

 11אני רואה מה היה לי השבוע ביעל רום. על כל איזה סנטימטר הוא טוען   מר אבי גרובר:  

 12 שהמועצה אישרה  

 13 ש פורמט מסוים לא הבנתי. הוא הגי גב' דברת וייזר: 

 14קשור לתב"ר    אזה שאלה של תכנון ומה היה בפני המועצה. זה ל   לא. עידן למדן:  עו"ד 

 15 ח. בהכר

פי  מר אבי גרובר:   כשהשורה טבלת  מחירים  מכפלת  וסכומים,  סעיפים  תקציבי,   16רוט 

 17 התחתונה יהיה זה. התרשים, צילום שטח תשריט שטח. 

 18 הוא מדבר על פלטפורמה.   מר גיא קלנר:

 19  י ז, אני עורך דין שרוצה עכשיו לא רוצה שיבנו ל רלוונטיים ואני אומר א  אבי גרובר:   מר

או זה  הבית.  תמוליד  למועצה  נתנו  סליחה.  שיקראו  מר  נכונה.  לא   20נה 

 21 למועצה כשהיא נתנה אישור. 

 22 זה לא כלי.  : מר מיכאל דורון

 23 אבל מה הבעיה, אפשר לכתוב משפט ליד.   גב' דברת וייזר: 

 24 זה לא כלי.  למדן:  עידן עו"ד 

 25אלים אותך, תגיד והתמונה אתה נותן, הוא בפרוטוקול בכל מקרה. ש את ד"ר צחי שריב: 

 26 תה אומר כן, מצפים לשלושה מש"ח. יהיה החזר ממשרד החינוך, א

 27ניסיתי לשקף איזה שהוא משהו, אנחנו נראה את החיים. אני עוד פעם    מר אבי גרובר:  
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 1 אני. 

א גב' דברת וייזר:  מ אבל  אני  שיקוף  של  עניין  רק  היית...זה  של  ם  המצאה  של  לא   2בינה, 

 3 נתונים חדשים.  

אומ לנר:קמר גיא  הוא  השלא.  הנייר,  ניסוח  כשבעת  וכשיקרה  ר  התחלתי,  די  הוא   4לב 

שיצא   להיווצר  יכול  עיוות.  או  הסתרה  של  ממקור  לא  בשטח   5פרויקט 

בעשרים   התקציב  גדל  פעם.  מידי  לנו  שקרה  כמו  אחר,   6אחוז.  הפרויקט 

 7תראו יש בעיה. המועצה כשהיא אישרה    יבוא מי שמתנגד לפרויקט, ויגיד

 8  סה על  מידע אחר.סאת זה התב

 9 דברת על מטר בנייה. היה שבע מאות שישים מטר. ובנו ..היא מ  מר אבי גרובר:  

 10 ר "ר ביצועי לבין תב"ר תכנוני לבין תב" לא. אבל יש הבדל בין תב עידן למדן:  עו"ד 

 11 ביצועי, כי ביצוע אפשר לאשר.  ר: גב' דברת וייז

מבי עידן למדן:  עו"ד  ואני  מניח  ואני  מההצ  ןכשאנחנו  חלק  גם  כשאנחנו  שזה   12עה. 

 13ר תכנוני. זה א'. אף אחד לא ינפנף  "יש שפה עכשיו תבבאים ואומרים ש

 14ר תכנוני לרש  "ר תכנוני לבית ספר או תב"בשום מקום כרגע על בסיס תב

 15וזו    לדון על בית הספר שם. כשם שדנו. כשנגיע לבית הספר נתחיל  1010

דנה המועצה  שלכאורה  התושבים,  טענת  משהו...א  הייתה  בסיס   16ני  על 

בדבו גם  לטעמי  אגב  שכן  לא חושב  אני  הנפלא  התוצר  למרות  עומר   17רה 

 18בטוח שהיום הוא היה מאושר, ואני אמרתי את זה אז, אף אחד בסוף לא  

 19ספר בקרוב לחמישים    התנגדנו. אבל אני אמרתי את זה אז, אישרנו בית

אמרנו ו  מש"ח  שישים  בשישים,  נסיים  ספורט  אולם  עוד,   20תיים שנשים 

 21פשר, לא הבנתי איך  ו בארבעים וחמש סליחה ואמרתי א מש"ח. התחלנ

להגיע  כשמתחילים  אבל  זה  חייבים  לא  אז  אז.  האלה  לסכומים   22קפץ 

 23  למבנה עצמו אז מתחילים לדבר אחרת. ואז דנים יותר ספציפי ואני מבין 

חוש כן  ואני  צחי  של  ההצעה  בהצעה שזו  מקום  גם  לנו  יש  שבהחלט   24ב 

לא   שזה  לצפלמרות  הצעתי  אחד,  כן  ה.  צריך  שלדעתי  לו  אמרתי   25חי, 

 26הוסיף איך מומשו תברים או מנוהלים במיוחד תברים שאנחנו מדברים  ל

 27שוטפים, שגם זה יוצג לנו באותו שורה גם כדי להניח את העבר וגם כדי  

 28אבל אני לא רואה  . אז ההצעה במהותה היא לא רעה  להניח את העתיד
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 1 רר כזו או אחרת.  איזה שהיא ועדת עלאיך היא תשמש במה שאתה אומר 

 2 אז אין בעיה.  מר גיא קלנר:

 3יש הבדלים, יש משהו שהוא בטל בשישים. מישהו באמת יכול כמו שאתה   מר רוני בלקין:

 4 אומר משבע מאות שישים  

 5 וף לתקן. בסוף. אפשר לבס עידן למדן:  עו"ד 

 6 יכולים להיות פערים יותר גדולים גם.  מר גיא קלנר:

 7  פה הבעיה. בלקין: מר רוני

 8 ער בין הבטל בשישים, בסדר נו.  לא. יש פ מר גיא קלנר:

 9 ר. וזה דיון בפני עצמו. "הפער המרכזי הוא בסוף טעינת התב עידן למדן:  עו"ד 

 10ם  ר. אז אני מסכים ע "לא אותו תבכשהדברים יותר גדולים אז זה   : מר מיכאל דורון

 11 מי שיתנגד, שבעצם עשית משהו אחר. 

 12 נכון.  נכון. זה גם  נר:למר גיא ק

 13 י אז לא בעיה מולנו. אישרנו לא אותו דבר.  כ מר רוני בלקין:

 14 הפורום בשל להערכתי הצנועה. יש לי תחושה כזאת.  מר גיא קלנר:

 15 את זה פעם הבאה בלי הרקע  אתה רוצה שאני אמשוך את זה ויביא  ד"ר צחי שריב: 

זה. בלי על הרקעאפשר להגיד שאנחנו מצביעים רק    אבי גרובר:   מר  16ע, אני אומר לך ל 

 17  אמיתי.

 18 בסדר מקובל עלי.   ד"ר צחי שריב: 

 19 מה זה הרקע.  : מר מיכאל דורון

 20 ברקע יהיו ביטויים.   ד"ר צחי שריב: 

 21 ר מבוסס על הסברים שטחיים. "התב  מר אבי גרובר:  

 22   בסדר אבי הוא הסכים. א קלנר:מר גי

 23 לא. הוא שואל מה.    מר אבי גרובר:  

הקראתי   שריב:  ד"ר צחי נכתלא  הם  אבל  פה,  אפשר  אותם  אז  ריתחא.  דה  בעידנא   24בו. 
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 1 להוריד את זה.  

 2 צריך להחליט מה אנחנו מוחקים. אני הולך להצביע על זה.  : מר מיכאל דורון

 3 לא. מצביעים על הצעה.    מר אבי גרובר:  

 4 ההצעה ולא. בלי הרקע. נצביע רק על  ד"ר צחי שריב: 

 5 יע על דברי ההסבר.  תה אף פעם לא מצב אאבל  עידן למדן:  עו"ד 

 6 כאילו זה. או קי. יאללה.    מר אבי גרובר:  

 7 עשה לך את העריכה הראשונית. אאני  : מר מיכאל דורון

 8 לא יכול לא  זה רפלקס אצלנו. הוא לא יכול. הוא רואה מסמך הוא ד"ר צחי שריב: 

 9 מי בעד?   מר אבי גרובר:  

 10 ?דוברת ?ה של צחיעעופר אתה בעד ההצ : מר מיכאל דורון

 11 לי הרקע. ב גב' דברת וייזר: 

 12 בלי הרקע.  : מר מיכאל דורון

 13 פה אחד. אתם עושים רישומים.   מר אבי גרובר:  

 14  החלטה:

 15רוני בלקין, גיא קלנר, צחי שריב, דברת וויזר, בת שבע    :ההצבעב   וחכנש  כל חברי המועצה 

 16  ( 12יו, דני לביא. )עידן למדן, נטע ז ביד פלד, עופר קליך, אבי גרובר, מיכאל דורון,אלקובי, ר

 17שלא עלה מלבד הרקע  רים למועצה  "התבצגת  אופן הלסדר  להצביעו פה אחד בעד ההצעה  

 18 להצבעה. 

 19 

 20 

וגיא קלנר  .  8 עידן למדן  פרויקט    -8.4.21הצעה לסדר   21הפסקת הפעלת 

באמצעות ל החממיות  הקשורות  קהילת  עמותות  ו/או  התורני   22גרעין 

 23 ראשית

 24 

 25 נושא הבא. הצעה לסדר.   ,תמשיך בבקשה    :מר אבי גרובר

 26 הציג.  ל ללהתחי עידן למדן:  עו"ד 

 27  כן.  מר אבי גרובר:  

גיא הצעת החלטה שעוסקת למעשה בהפסקת   עידן למדן:  עו"ד  יחד עם   28אני הגשתי 

 29רני קהילה פעלת הפרויקט החממיות באמצעות או בסיוע של הגרעין התוה
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 1דיברנו על כך  ברי ההסבר להצעה דראשית או מי מטעמם. דיברנו על כך ב

 2כמה וכמה שנים, על הפרויקטים ים  או הסברנו את העניין שאנחנו מדבר

 3האלה שנוכחים בהם וקיימים בהם קהילת ראשית ו/או עניינים של בנות  

 4שאר  או עמותות בבתי הספר. הצגנו את הנושא הזה בעבר ובין השירות ו/

משפח בעצם  שזה  החממיות  הפעלת  נושא  את  שמופעלים  תהיה   5ונים 

ועמותהבא משפחות  מספר  באמצעות  הרווחה.  אגף   6צונית חי  מצעות 

העליתי   לפחות  אני  פעמים,  כמה  העלינו  אותה.  ומלווה  אותה   7שקובעת 

 8י בתפיסת היסוד, בתפיסת היסוד כמה פעמים בעבר, את הנושא, וביקשת

 9נחנו נמצאים היום כמעט שנתיים וחצי אחרי בכל מקרה אכמו בכל דבר  

נמצאים  רהבחי אנחנו  הוסדרו  ות  נושאים  מאוד  הרבה  שבו  במצב   10כיום 

 11ם פתרונות אחרים שמלווים האגפים המקצועיים של העירייה לה ונמצאו

 12ל אגף בין אם זה תרבות,  בין אם זה החינוך, בין אם זה רווחה, בין אם זה כ

בנושא מטפל  אחרת,  נדרש  אגף  העירונית  כל  ברוח  אותם  ומקדם   13ים 

 14את הכיוון ואת רוח הרמת שרונית    נסים להוביל ולתתמובדברים שאנחנו  

 15בכל הקשר שקשור אגב, גם דת, תרבות יהודית, אנחנו  ו, את הערכים שלנ

 16הזה לצערי  נותנים את מה שאנחנו חושבים שנכון לתת ולעשות. הנושא  

 17להינתן בידי העירייה   תרון אחר שיכולהמשיך להישאר ולא נמצא שום פ

 18ילדים  30-. היה מדובר בכמהות ההצעה שלנו םו/או מי מטעמה. וזה בעצ 

 19כל שנה. היום מדובר פחות או יותר בעשרים    מעטילדים במהלך כ  40עד  

 20 וחמישה ילדים.  

 21 פחות.   מר אבי גרובר:  

 22 ים ילדים. עשרים וחמישה ילדים. שמעתי כמה מספרים זה לא עשר עידן למדן:  עו"ד 

 23 רלוונטי. עם חמש משפחות שמתוגמלות תקציבית.  

בהצ  מר אבי גרובר:   אומר  אתה  לומדים.  הם  איפה  באים.  הם  שאתה עה  מאיפה   24שלך 

 25ם והוא דתי איך אתה מונע ממנו  "רוצה…ילד שלומד באור השחר ורמב
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 1 הדתה. 

 2 כשהוא נולד. עשו לו הדתה. אותו תפסו  ד"ר צחי שריב: 

 3 לתת   אני רוצה עידן למדן:  עו"ד 

 4 . ם לא. לא תפסו אותו. ברח : מר מיכאל דורון

 5 ברחם.  ד"ר צחי שריב: 

 6לידי העירייה ובהתאם לדברים שהיא   רותאני רוצה לתת את השי עידן למדן:  עו"ד 

 7קובעת ולא אף עמותה נגזרת זו או אחרת. זה מה שאני וזה לא משנה אם  

 8נה. מבחינתי  דתי או לא דתי, אם זה חילוני או לא חילוני, זה לא מש  זה

 9יקר ההצעה ומפה מהות ההצעה. זה ע  העירייה צריכה לתת את השירות. זו

 10תה חיצונית שבוחרת את המשפחות עמוזה נובע. לא יכול להיות שתהיה  

 11או שאחר כך היא קובעת שהם מתוגמלות. למעשה זה הופך להיות איזה  

 12י לא  קור הכנסה מסוים, אני לא חושב שזה דבר נכון וראוי. אנשהוא גם מ

גם  כרגע  הוא  הזה  הראוי  הנכון  שהדבר  ה   חושב  להם  לתת  כך   13ם  אחר 

 14בפרמטרים שונים.  ם.  ממשיכים ללוות אותם. זה ידוע שהם מלווים אות 

קהילת של  ההקשרים  את  גם  יודעים  מפלגות  ראשית    אנחנו  מיני   15לכל 

מביא שהם  הרוח  עם  להם  ורשימות  נותנים  או  מחנכים  או  לילדים   16ים 

חו אני  מעבר.  את  אותם  לעודד  נמשיך  שאנחנו  נתפס  בלתי  שזה   17שב 

 18 עות העמותה הזאת, נותן באיזה שהוא מקום.  רות והחינוך באמצשההתק

 19 מי?  ת וייזר: דברגב' 

כמה  ראשית    קהילת עידן למדן:  עו"ד  להם  יש  התורני.  הגרעין  זה  או  היום   20שמות. 

 21 מה שהיה פעם הגרעין התורני.  קהילת ראשית 

 22 י. ההתקשרות היא עם אנשים או עם עמותה. לא הבנת גב' דברת וייזר: 

 23 שים. היא לא עם עמותה. עם אנשים.  עם אנ  י גרובר:  במר א

 24 פשוט אני לא מבינה.   : יזרגב' דברת וי

 25 אנשים.   מר אבי גרובר:  

 26עמותה נותנת להם    ההתקשרות היא משפחות שבאמצעות עמותה, עידן למדן:  עו"ד 

 27תקצוב, העמותה עוזרת להם  תקצוב למעשה משרד הרווחה מעניק את ה

 28חומרים לימודיים, העמותה  עוזרת להם במתן    הבקניית חומרים. עמות
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 1 מטרים. פר  עוזרת להם בהרבה מאוד

 2 אבל מי שמקבל את הכסף זה לא העמותה. זה המשפחות.  גב' דברת וייזר: 

שמקבל   עידן למדן:  עו"ד  העמותה  מי  וגם  ראשון.  דבר  זה  זה המשפחה.  הכסף   3את 

ת לעת מקבלת  מעת  תקציבים  ומקבלת  מגישה  העמותה   4גם    קציבים. 

 5של  העמותה גם התגאתה בזה בעבר, היום מתוקף שורה    הפעלת חממיות.

 6החלטות שתיארתי שגם אני וגיא, חלק היו גם עם חברים אחרים במועצה 

 7היום היא מצניעה הרבה מאוד  אז  ולפעמים גם קיבלו את הרוב פה אחד.  

 8והגת לעשות. כבר פחות מתהדרת בדברים  מהדברים שהיא פועלת והיא נ

 9  נוי, לא התקיים השינוי. על זה לא היה השיוהאלה, בפ

 10 ה מקבלת.  מותכמה הע מר רביד פלד: 

 11 זה מעניין אותי.   גב' דברת וייזר: 

 12אלף ש"ח, הייתה    העמותה הייתה מתקצבת כמה פעמים בכחמישים עידן למדן:  עו"ד 

 13 מתוקצבת בשמונים אלף ש"ח. 

 14 ממי מאיתנו.  וייזר: גב' דברת 

 15 משרד הרווחה.   .לא. לא עידן למדן:  עו"ד 

 16 משרד הרווחה.    ר אבי גרובר:  מ

 17 משרד הרווחה לא מהעירייה. מ : עידן למדן עו"ד 

 18 בגלל הילדים האלה.   גב' דברת וייזר: 

 19 הילדים האלה, וקיבלו תקציב זה העניין.  הם הגישו את השמות של   : מר מיכאל דורון

 20 כנראה שכן. כן.   דן: עידן למ עו"ד 

 21 ו שכן.  אכנראה   גב' דברת וייזר: 

 22 כנראה שכן.  דן למדן: עי עו"ד 

 23 זה כאן.   את אני רואה : מר מיכאל דורון

 24אמרתי כנראה שכן. אני לא יודע איך זה עובד אם הם מגישים את   עידן למדן:  עו"ד 

 25 פי זה הם מתוקצבים או לא.  שמות הילדים ול

 26 ציב אתה בטוח אבל לא יודע איך זה נעשה. לגבי התק : מר מיכאל דורון

 27עברתי    לא  כן. יש לי פה אישור על תקציב פעם אחת שהם קיבלוכן.   עידן למדן:   עו"ד

 28שנה, שנה אבל הם קיבלו חמישים וארבע אלף ש"ח והשתתפות בפרויקט 
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הש ידי  על  בסיכון,  לילדים  מדריכי  חממיות  פסיכולוגי  בשכר   1תתפות 

 2והשתתפות ברכישת הציוד והמשחקים בפרויקט  החוגים ורכזת הפעילות.  

 3 . ןהנדו

 4 מי קיבל את זה.   ר: גב' דברת וייז

 5  באיזה שנה. : מר מיכאל דורון

 6 . 2017קהילת ראשית, כן. הגרעין החינוכי. זה ספציפית  עידן למדן:  ו"ד ע

 7 החממיות.   מר אבי גרובר:  

 8רות מקבלות. אנחנו  על החממיות. אנחנו יודעים שהמשפחות שנבח עידן למדן:  עו"ד 

 9לת את הדברים ובחירת  א זו שמלווה ומנהייודעים שאשתו של הרב רחל ה

 10הרבה מאוד מהדברים פה ידועים.   שא.המשפחות ומקבלת החלטות בנו

 11אנחנו יודעים שבפרסומים שלהם הם גם מגייסים לא פעם, או גייסו בעבר  

שלהם. תרומ החברתית  באחריות  מתהדרים  הם  למשל  הזה.  לדבר   12 ות 

 13ר  ה. אני חושב שהדבסולכאורה זה תרומה בפועל זה כסף. זה מקור הכנ

ש  חשבנו  אנחנו  גיא,  עם  שוחחתי  גם  נכון  לא  נכון,  הדבהזה  לא  הזה   14ר 

 15שהדבר הזה לא ראוי שאנחנו חושבים שגם בהזדמנות, גם בתחום הרווחה 

 16יבות למתן ..וחינוך ברוח ..שמאפיינת את רמת צריך שלתת הזדמנות וחש

 17ים מרמבם  דאם זה דתי. גם תלמידים ממלכתי דתי וגם לתלמי  השרון גם

 18רם  א זידים ממקום אחר, הם צריכים לקבל בסוף את הזרם לוגם תלמ

 19שבא ומסביר בסוף שאישה צריכה להישאר בבית, או שנציגי קהילה גאה  

 20 למשהו אחר. ואני חושב  זה דבר פסול, אלא אנחנו צריכים ללכת

 21 הקטע של…איך זה מתחבר.  לא הבנתי את : מר מיכאל דורון

 22ף הרווחה ובאמצעות פרויקט שאגף הרווחה אתה ..באמצעות אג  אם עידן למדן:  עו"ד 

 23ויקטים אחרים, והרבה פרויקטים שיכולים לתת את המענה  פר  יזום ויש

לי בהיקף  אותו  תיתן  אתה  אחרת,  בצורה  אותו  תיתן  אחר  אתה   24מודי, 

 25 שמסייע ללימוד החינוכי.  

 26צם אומרים עזה לא החכה שתעלה שעליה מדברים. מדברים חכה ב : מר מיכאל דורון
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 1 תן לו …בוא ני

 2 במקום את התוצר.   מר גיא קלנר:

 3 שיתמודד עם הבעיה שלו.   : ורוןל דמר מיכא

 4 נכון.  עידן למדן:  עו"ד 

 5תה אומר אני רוצה שמי שיעשה זה  וכאן אתה אומר לא. אבל כאן א : מר מיכאל דורון

כלומר הרווחה.  את  מה מחליף  מפעילה.  שהעירייה  אחרים  גופים  או   ,6 

 7 החכה לא הבנתי.  להקשר ש

 8 ת.  אחרבסדר אז הוא התכוון לחכה בזווית  מר גיא קלנר:

 9היא תיתן את הצרכים האלה. היא תיתן את המענים האלה ותדע   עידן למדן:  עו"ד 

האלה   המענים  את  תלמיד לתת  לכל  האלה.  המענים  את  לתת   10ויכולה 

 11חושב    יו באמת באנו והצענו בסופו של דבר. מכיוון שאנותלמיד. ולכן אנחנ

 12ילד כל  לדי הרווחה, כל ילד רווחה לקבל בדיוק מה שמקבל  שדינם של י

את   לקבל  צריכים  הדתיים  הזרמים  תלמידי  שגם  מכיוון  בעיר.   13אחר 

 14ר ולשאוף שמי שילווה אותם יהיה  הערכים שאנחנו רוצים שייקרו פה בעי

 15השירות הפסיכולוגי, לתת את כל השירותים  .אגף הרווחה אגף החינוך,  

 16שר למצוא את הכלים האלה ואת הצרכים האלה ם העירוניים, ואפיבמונח

 17  ההצעה. היא מונחת בפניכם אני אקריא אותה. ות וזה מה

 18 בכמה ילדים מדובר.   מר רביד פלד: 

נתון של עשרים נכו עידן למדן:  עו"ד  אני קיבלתי  ילדים.  על עשרים  להיום מדובר   19  ן 

 20ת.  ובר על חמש משפחודמוחמש. נתון אחר דיבר איתי על עשרים ילדים.  

החממיות   פרויקט  את  מלהפעיל  יחדל  הרווחה  קהילת  באמאגף   21צעות 

שירות   למתן  ותפעל  התורני  הגרעין  עם  המזוהה  גורם  כל  ו/או   22ראשית 

 23. אגף הרווחה בדומה לפרויקטים אחרים יפעיל  מקצועי על ידיו ובטיפוחה

החמ פרויקט  מגווניםאת  באמצעות  אותו  להפעיל  פה  המלצנו   24  , מיות, 

 25ם  אגף הרווחה בפרויקטים שונים, גם בחינוך מיישמי  משתפים פעולה עם

 26ת הדברים, את הרוח שמבקשים מאיתנו באותם אגפים, אני חושב שזה  א

 27להם, מעטפת דומה, ערכית,    מה שיעניק מעטפת לילדי החממיות שמגיע

ככ בעיר.  אחר  ילד  ככל  שהיא ומקצועית  איזה  לו  יש  הרווחה  שאגף   28ל 
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 1יה שהיא אחרת מהחממיות, ומעוניין  כרת שהוא עובד עלותוכנית אחרת מ

אותה,   זו   הואלהפעיל  החלטה  ברוח  בהתאם  תעמוד  שהתוכנית   2ידאג 

 3לנכון   ויפעיל אותה באמצעות הגורם או עמותה אחרת ככל שהוא ימצא

לר בהתאם  שיפעל  חיצוני  גורם  הזאת.  לרוח  בכפוף  של  אבל  הזאת   4וח 

וזהו. אני סבור שלא    5נמשיך אחרי    כול להיות שאנחנויההחלטה הזאת. 

יו גם  יודעים גם אגב, אנחנו  על כך  דעישאנחנו   6ם, קיבלנו תלונות בעבר, 

 7שאחר כך מוציאים את הילדים לטיולים, מספקים להם צרכים אחרים.  

 8  העבודה האלה אנחנו פוליטיות האלה אנחנו מכירים, אני חושב שיטות  

 9 ת ההצעה. אשהדבר הזה לא נכון, ולכן אני סבור שיש לקבל 

 10ידן אמר את הרוב, אני  , עעל ההצעהאני רוצה להשלים שלושה משפטים.  קלנר: מר גיא

 11רוצה לדבר על הסוגיות העקרוניות שמלוות את ההצעה. שתיים בעיקר. 

עולם  הראשונה, א יש פה  ואיפה בתחומים.  יכולים לנהוג איפה   12נחנו לא 

 13פה עיר שלמה    לשלם שנקרא קהילת ראשית והגרעין שמזעזע ומטלט  תוכן

הוצאואנ את  ורוצים  הישיבה,  הולכים..עולם  כולנו  מוכנים  תה  חנו   14ולא 

קמ במאה  זה  עם  והולכים  בה.  לקבל  "לפשרה  מוכנים  ולא  הסוף  עד   15ש 

 16כמובן גם אנחנו. ורוצים לראות תוצר ציבורי    פסיק של פשרה בעניין הזה.

 17שבצד אחד    תשוויוני. בעולם הזה, ולכן בעיני לא יכול להיונקי, איכותי ו

הפע חד  של  ובחד,  ובעוצמה  בנחישות  נפעל  אנחנו  שלנו   18יות ערכילות 

 19ובמקום אחר, ניתן לאיזה שהיא התנהלות להתנהל לה, לגדול, אולי טיפה 

 20יד או קי. זה בסדר וזה לא בסדר, כשמדובר להצטמצם אבל להתבצע, ולהג

 21בית   רגה מעבר לעולם של תכנון ובנייה שמלווה גם אתבעצם, כשעולים מד

 22א של  בר, אנחנו מדברים על פעילות שמבוצעת על ידי גורםהכנסת אותו ד

 23אמור להיות אמון לא על רווחת ילדינו ולא על חינוך ילדנו. וזה אותו הדין,  

ברגע   ולכן  הזה  להוציא  בהקשר  מתפקידנו  בחצרותינו,  מתקיים   24שזה 
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 1 אותם החוצה.  

 2 

 3  (21:59 צטרף בב הי בר ל)רמ

 4  . לפוצץ את הישיבה אהוא ב ד"ר צחי שריב: 

 5 נשארו לכם עוד חמישים דקות.  אני בא להודיע לכם ש : לב-מר רמי בר

 6 כל הכבוד שבאת כל הדרך בשביל זה.  גב' דברת וייזר: 

 7 שיו ארבע שעות לא חמישים דקות. אתה רק התחלת. לך יש מעכ עידן למדן:  עו"ד 

 8הצדדים חומי חיים שאחד מתאז עיקרון אחד הוא עיקרון פעולה שוויוני ב ר:מר גיא קלנ

השנ ומצד  ובנחישות.  בעוצמה  פועלים  אשאנחנו  קי.  י  או  אומרים   9נחנו 

 10שהתנהל לו הכל בסדר. פעם שנייה בעיקרון השני, זה עיקרון הממלכתיות. 

בידינו.  שם אנח וככל שהמושכות  יכולים   11נו רוצים להקפיד ככל שאנחנו 

את  א מייצגים  לא  אנחנו  ופה  כמדינה  שואפים  במקום הנחנו   12מדינה 

כעיר,  שאנח אבל  יכולים,  לא  שאנחנו  נו  ככל  אלינו  את  יכולקחת   13לים 

הגופים   ידי  על  ממלכתית  בצורה  העירוניים,  המפעלים   14הפעלת 

העירוניים.   המקומיים  מאוחרת  הממלכתיים  שעה  דבר,  של   15לסיכומו 

 16ה. אני חושב שבשם עיקרון השוויון  ואנשים כנראה מתחילים לאבד את ז

ש הפעולה  המלשל  עקרון  ובשם  שונה  נו  לא  הזו  הסוגיה   17מלכתיות, 

 18 יפול וסידור ולכן ההצעה הזו הגיעה לסדר היום.  ש טמאחותה. וגם פה נדר

כד : מר מיכאל דורון הבהרה  שאלות  שתי  בעצם  יש  הזאת.  לי  הנקודה  את  לחדד   19י 

 20 בר הזה,  לצורך העניין לפרוטוקול הוריד את הד

 21ות שהוא יוצא לשירותים,  את ראש העיר בדק  ףלפרוטוקול אני מחלי מר יעקב קורצקי: 

 22 . קשהתורידו את ההצעה הזאת בב

 23  הצענו לך הפסקה.   עידן למדן:  עו"ד 

 24 משנה לראש העיר אין לנו?   : לב-מר רמי בר

 25 המשנה לראש העיר בוא רגע.  י: מר יעקב קורצק

זה : מר מיכאל דורון בעצם,  עם   יש  מסכים  אני  כל  קודם  התרשמות  של  עניין   26רק 

מדבריעה שאתם  היא  יקרון  שלה  שהמטרה  יש  שאם  חושב  אני  עליו,   27ם 

 28ה בצורה שלה באיזה שהיא, אני לא מדבר על הפרנסה. אני  הדתמטרה של  
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כל שביכול לעשות  כל משפחה  וזה חושב שזכותה של  כדי להתפרנס   1תה 

 2ה או ילדים שזקוקים להם  בסדר. אם הם באמת עוזרים לילדים שבמצוק

 3ם משלימים שהם לא שירותים  מקרים של שירותי  הזה חיובי ויש לנו הרב

שי הרבה  יש  העירייה,  חושב רותשל  אני  מברך  ואני  התנדבותיים   4ים 

 5הדתה.  שאנחנו צריכים לברך על זה. אם יש פה מערך שלם או לא שלם של  

 6ני רוצה לשאול אנחנו צריכים להתנגד לו ואנחנו צריכים לבלום אותו. א

 7שלא הפסיקה לדבר   וחצי אחרי מועצה  םלגבי עיתוי אנחנו נמצאים שנתיי

כי   נראה כאילו  לפחהדתה. אני שואל מה קרה כרגע  פני הדברים   8ות על 

הילדים  מספר  של  התמעטות  רואים  בעצם  אנחנו  דעיכה.  בעצם   9שיש 

 10 מזאת אני גם שומע בין השורות כשמדובר בילדים שהם דתיים. אז ויתרה  

 11רוצה,    השורות איך שאתה   ן מה אנחנו אני אומר או קי, לא בין השורות, בי

איזה פה  יש  בעצם  אז  דתיים  בילדים  מדובר  לזה  שה  אם  נקרא  סוג   12וא 

 13חוסר דיוק בהצעה. שבסיס ההצעה. כי אם אנחנו בעצם מדברים על זה 

מת משפחות  ארוחות  שחמש  מסדרות  שהן  מזה  כסף  איקס   14פרנסות 

 15 צהריים. 

 16  בערוץ עוקף כזה. ןגם אם הם דתיים השירותים לא צריכים להינת נר:מר גיא קל

 17 , יכול להיות.  כן זה לא העניין. אני מסכים איתך, : מר מיכאל דורון

 18 בוא שנייה מיכאל הנושא    מר אבי גרובר:  

 19להגיד שאני חושב שצריך להביא את העובדות  בסדר אני רק רציתי   : מר מיכאל דורון

 20  האלה על השולחן.  

 21האמת. כי אני    סדר דווקא שמחתי.לקודם כל כשקראתי את ההצעה   : ב' בת שבע אלקוביג

 22הראות לכם מהדברים שהם ה לחושבת שזו הזדמנות נהדרת שאני יכול

שלא  החלטתם  אתם  שלמה  האחרונים  וחצי  שנתיים  בשנתיים,   23השתנו 
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 1 כתבתם שחרף פניות חוזרות ונשנות למי פניתם? למשל אתם 

 2  גם אלייך.  עידן למדן:  עו"ד 

 3 אלי?  : גב' בת שבע אלקובי

 4  ם אלייך.  כן. ג עידן למדן:  עו"ד 

 5 ת.  מיואליי פנו לגבי החמ : גב' בת שבע אלקובי

 6  קבוצת ..אני גם אלייך פנינו אלייך.  עידן למדן:  עו"ד 

 7 ם אלי לגבי החממיות? מה? אתם פנית : גב' בת שבע אלקובי

 8  ה וחצי. לפרט. פנינו אלייך. לפני שנ עידן למדן:  עו"ד 

 9 מדבר.  י מושג על מה אתהלכן. אין  : גב' בת שבע אלקובי

 10 ה. שנשאיר אתכם שנייה לבד מ  מר אבי גרובר:  

 11 לא.  מר גיא קלנר:

 12  לא. הייתה פנייה.   עידן למדן:  עו"ד 

 13 פנייה?  הייתה  : גב' בת שבע אלקובי

ל עידן למדן:  עו"ד  וחשוב  לעניין  מודעת  שאת  ונאמר  פניה  ואת הייתה  בו  לטפל   14ך 

 15 תטפלי בו. 

 16  זה לא העניין.   בסדר. מר גיא קלנר:

ציינת : גב' בת שבע אלקובי לפחות  העניין אבל  לא  צריך  ם אזה  אני חושבת שהיה  זה   17ת 

 18 להבהיר את הנקודה. בכל אופן. 

 19   לנו שיש חממיות לפני שנה וחצי. פרתם לא אתם סי ד"ר צחי שריב: 

שי עידן למדן:  עו"ד  סיפרנו  גם אנחנו  לטלי…סיפרנו  גם  סיפרנו  הרבה.  חממיות   20ש 

ניסינושלאנ אחרים.  אם    ים  ובין  יטופל  שזה  ושוב  שוב  נאמר   21וסיפרנו. 

 22 ם הצפנו את הנושא. אנחנו אומרים.  ו גואנחנ

 23 . זה היה ..העלנו את זה פעם אחת גב' דברת וייזר: 

 24 נכון.  מר גיא קלנר:

 25בשנתיים וחצי, וגם לפני שנה וחצי שהצפנו. זה יפה שהייתם מודעים   עידן למדן:  עו"ד 
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 1 פל.  ו..כך שזה יט

 2  מה יטופל.   ר:  מר אבי גרוב

 3 ם המקצועיים. נשיבכל אופן הא : גב' בת שבע אלקובי

 4  כיבדנו את.  עידן למדן:  עו"ד 

נתחיל   : גב' בת שבע אלקובי ארבעים,  בוא  פה  מספרים  פה  עפים  המספרים,  עם   5לפחות 

 6ם היו באמת ארבעים ילדים תלמידים שלושים, חמישים, עד לפני שנתיי

 7נתיים תשע חממיות. ועכשיו בשנתיים ם. עד לפני ש"רמבממאור השחר ו

 8תלמידים. מדובר מתוכם, מתוך השבע    17מדובר על    ידה האחרונות, יש יר

 9מאור השחר. דתיים או   11ם והשאר "עשרה מדובר על שישה חרדים רמב

 10 מסורתיים. כאשר מבחינת מספר החממיות  

 11  זוג מאורנים למשפחה של דתיים.   בי גרובר:  מר א

א : ב' בת שבע אלקוביג חממיות  …מספר  אנחנו  כאשר  אב.  בית  מאותו  וגם   12ו נחנכן. 

של   באמת  והשתיים  חרדים  של  אחת  חממיות.  שלוש  על  כרגע   13מדברים 

 14 הגרעין. 

 15  שתי משפחות?  : יכאל דורוןמר מ

 16 כן. שתיים.  : גב' בת שבע אלקובי

 17 . שתיים רצות.  לא מר גיא קלנר:

 18 שתיים   שלוש משפחות, מר יעקב קורצקי: 

 19 שמבצעות את הפעילות.   נר:מר גיא קל

 20 אבל יש בה עשר ילדים. מה זה משנה.  נה מה זה מש גב' דברת וייזר: 

 21  ם את השירות. זה לא שתיים שמקבלי מר גיא קלנר:

 22 עכשיו צריך להבין שכל   : גב' בת שבע אלקובי

 23  ל להשתנות. שנה הבאה זה יכול להשתנות.  זה יכו עידן למדן:  עו"ד 

 24   2017בי התקציב. מלג : ת שבע אלקוביבגב' 

 25  . 2019ו 2020שבעה עשר ילדים זה  מר גיא קלנר:

 26  עכשיו. אני מדברת על השנה הזאת. : גב' בת שבע אלקובי

 27  מה קודם?  מר גיא קלנר:

התקציב. : גב' בת שבע אלקובי לגבי  לחלוטין.  היה  בירידה  זה  לא   הכל  הרווחה   28אגף 
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שמתקצב   מי  החממיות.  את  משראמתקצב  זה  החממיות  הרווחה  ת   1ד 

 2 משלם ישירות למשפחות, לא מהעמותה. 

 3  אבל זה לא עולה לנו.   ורצקי: ב קמר יעק

 4ודעת על איזה עמותה מדברים. אבל משרד הרווחה משלם  אני לא י : גב' בת שבע אלקובי

 5של הגרעין התורני ולא   ישירות לאנשים עצמם. אין פה שום עמותה, לא

א  עמותה  איזה  מי  בראשית,תיודעת  החלטתם  שמקבלת   ם  עמותה   6אין 

 7מי שמקבל  ירות ממשרד הרווחה.  יש  כסף, לא ישירות מהאגף אלא וגם לא

 8אלף ומשהו ש"ח לחודש שזה מתוקצב  זה תשלום. על פר ילד בסביבות  

 9וע  וכל משפחה מקבלת. יש עובדת סוציאלית שמגיעה בקביעות פעם בשב

 10ומה שנעשה במשך   םלאותם חממיות לבדוק באמת את התכנים שנלמדי 

 11ת סוציאלית  ובדהשבוע עם הילדים. ובנוסף יש להם גם פעילות של עוד ע

 12 שבאה יחד איתם.  

 13  לו קריטריונים לתמיכות וזה. בואו.  רמי הגיע. יש   מר אבי גרובר:  

 14ווחה. לא של אגף הרווחה.  התוכנית היא עצמה תוכנית של משרד הר : גב' בת שבע אלקובי

 15וצה את החממיות או לא רוצה.  חליט אם הוא כן רמלא אגף הוא זה שהוא  

ו זה  בגלזה משרד הרווחה מחליט  זה גם הוא זה שמסבסד אותם. אז   16ל 

 17ה. שאתם צריכים להבין. פנו להורים בזמנו, לפני נקודה מאוד, מאוד חשוב

ההורי כל  המסגרות.  לגבי  אותם  שאלו  השנה,  ביקשו  תחילת  כולם   18ם 
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 1 להמשיך את החממיות.  

 2  הבאתי להם לראש העיר עידן.  עשו עצומה.  צקי: רמר יעקב קו

 3 יע מההורים.  הג זה : גב' בת שבע אלקובי

 4 התחילו לבכות.   מר יעקב קורצקי: 

 5  זה אומר שלנו אין סי בעניין הזה.  : ורוןמר מיכאל ד

 6  אין לנו בכלל סי זה משרד הרווחה. : גב' בת שבע אלקובי

 7  אז על מה ההצעה.   : מר מיכאל דורון

 8 לל החלטה של משרד הרווחה. זה בכ : בע אלקובישגב' בת 

 9 ה.  הצעעל מה ה : מר מיכאל דורון

 10 יש שירותים אחרים.   עידן למדן:  עו"ד 

 11 אפשר צהרון, משפחתון כזה.  זר: גב' דברת ויי

 12 צהרון, משפחתון.   עידן למדן:  עו"ד 

 13 יש.  ד"ר צחי שריב: 

 14 מה זאת אומרת, איזה שאלה. זה שאלה.  וייזר: גב' דברת 

 15 .על ידי אגף הרווחה שאותה עובדת סוציאלית  . עידן למדן:  "ד וע

 16וצים להמשיך.  אם תעשה סקר על אנשי הגרעין על בר יוחאי הם בטוח ר :לנרמר גיא ק

 17 האם זה  

 18 אבל אם המשפחות האלה רוצות.  : מר מיכאל דורון

 19 ר רוצה  ואם מישהו אח גב' דברת וייזר: 

 20 ה יכול למנוע מהן. רוצות להמשיך את  הגיא. אם המשפחות האל : מר מיכאל דורון

 21 שיסכימו.  חותואם יש עוד משפ גב' דברת וייזר: 

 22 ממיות. יכול להיות  הם יכולות להמשיך את ..הח מר גיא קלנר:

את  : מר מיכאל דורון להביא  רוצה  אני  אומרת  שנזקקים  ילדים  של  משפחה   23רגע 

 24  ת.  המשפחה הזא

 25לא יכולה לפרט מה כל אחד,    ילדי רווחה. אני   ל מדובר פה על ילדים ש : גב' בת שבע אלקובי

 26מה הם בפרויקט הזה חממיות ויש סיבה  ה למה הסיבה שלו אבל יש סיב

 27 ט שהוא מצומצם ביותר עד חמישה ילדים במשפחה.  למה הם בפרויק

 28לעשות חממית חמישה  יש גם פרויקטים אחרים מצומצמים. אפשר   עידן למדן:  עו"ד 
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 1  . הילדים במועדונית  של הרווח

 2 אם אתה תרצה.   : לקוביגב' בת שבע א

 3  במשפחה אחרת. ים במרכז מגוונ עידן למדן:  עו"ד 

 4 משפחה אחרת, אין שום בעיה.   אם אתה תמצא : גב' בת שבע אלקובי

 5  זה תפקיד של אגף רווחה. נשמח לנסות, לעזור.   עידן למדן:  עו"ד 

 6נחנו  ל משרד הרווחה. אשאז אני אומרת לך שהפרויקט עצמו הוא   : אלקובי גב' בת שבע

 7 לא מעורבים בבחירת המשפחות. 

 8  למה את מלווה אותו.   אז עידן למדן:  עו"ד 

 9 י מלווה אותו.  אנ : גב' בת שבע אלקובי

 10 אז מי בחר את המשפחה.   גב' דברת וייזר: 

 11  תנת מבחינת תכנים אז מה עוזר הליווי שלך, מה את נו עידן למדן:  עו"ד 

 12 דים האלה  לכי הי : גב' בת שבע אלקובי

 13  ציבורי. ב ה האם האישה תפקידה במטבח. ולא להיות במרח עידן למדן:  עו"ד 

 14 הם לקוחות האגף שלי. הילדים האלה  : גב' בת שבע אלקובי

 15 או האם אישה.   עידן למדן:  עו"ד 

 16 עידן. מה זה קשור. שטויות.  מר יעקב קורצקי: 

 17 השאלה מי מממן את זה.   דן למדן: עי עו"ד 

 18אחד, כששמעתי על הפרויקט הזה חשבתי שהוא פרויקט   אני רוצה להגיד. : ד"ר צחי שריב

 19חם לחזור אליו בסוף   בלי קשר לגרעין. הקונספט שילד שאין לו בית  לא.נפ

 20יום לימודים אלא הולך יחד עם חבר מבית הספר לבית שלו, למשפחה שלו 

 21ונשאר שם כמה שעות. זה קונספט נפלא. בלי    מקבל שם ארוחת צהריים

זה כלהי למה  לפרטים  את    נס  להם  שיהיה  האלה  לילדים  חשוב  כך   22כל 

 23 ת.  בביהמסגרת הזאת 

 24 יש קונצנזוס על זה.   מר גיא קלנר:

 25ובאמת היה מעולה אם הדבר הזה היה מוצע לרבים מתושבי העיר. זה לא   ר צחי שריב: ד"

ילדים שאינם   גם  יש  לדתיים,  לעשות קשור  יכול  הזה   26דתיים שהשירות 

 27משפחה שלי כשהילדים היו קטנים זוכר את מצב של ה  להם פלאים. אני

 28אם היה בא איתם עוד ילד או שניים זה היה  ר ווהיו חוזרים מבית הספ
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 1יכול להיות נהדר לכולם. בגדול זה פרויקט נהדר. זה שיש שתי משפחות  

יש בז יודע אם   2ה משהו לא חוקי או  מהגרעין שמשתתפות בזה. אני לא 

 3עם בית הכנסת, עם    משפט כמו שהולכים   משהו שאפשר ללכת איתו לבית

 4 ה.  הישיבה שמשתמשת במבנה שלא הקצו ל

 5הספר אם משהו לא חוקי או בנות שירות   גם בכניסת עמותות לבית עידן למדן:  עו"ד 

 6  לא חוקי. אמרת פה אמירה לתת פתרונות אחרים ממלכתיים לילדי  

 7 עידן בגלל שזה מהגרעין. זה מה שמפריע לך.   : מר רביד פלד

 8רווחה.  ף האני לא מפריע לי הדבר שאני מוציא מתחת סמכותי של אג עידן למדן:  ו"ד ע

  9 

 10אם אתה נלחם בגרעין פה. תילחם לא אתה. אם הוחלט   התשובה היא כן.  מר גיא קלנר:

 11  לעשות פעולה פה היא תבוצע גם פה. לא יהיה ככה וככה. 

 12 שבע עשרה ילדים נו באמת.  לד: מר רביד פ

 13 להיות חמישים מתפללים.   שבע עשרה יכולים אל מר גיא קלנר:

 14 שים. זה מחר חוזר. שלו ומחר זה עידן למדן:  עו"ד 

 15 ומחרתיים זה יכול להיות בעליה.  מר גיא קלנר:

של  ד"ר צחי שריב:  באתר  היום  שהסתכלתי  האמת  ..מגוונים.  לחשוב  אפשר   16בהחלט 

 17אם תעלה   באתר של מגוונים פרסומת לחממיות. אז אני לא.  מגוונים, ויש

 18 ת זה תעשו את זה מגוונים הוא גוף נפרד.  ותוריד א

 19 רק שיתנו לנו.   דן: ן למעיד עו"ד 

 20 אני מבין ..משרד הרווחה.   ד"ר צחי שריב: 

 21זה לא משנה. גם פרויקט אילן מקבלים תקציב ממשרד החינוך וזה נעשה   גב' דברת וייזר: 

 22 ברווחה, זה לא קשור. עד היום 

 23  יעשו את זה עם כל גורם אחר. גם שלא אכפת לי ש אמרתי עידן למדן:  עו"ד 

 24ון הלך רוח שאני חושב  התפספס פה משהו. יש פה ברמת השר שב שאני חו מר גיא קלנר:

 25שהצד הזה של השולחן עד לשם מתיימר להוביל אותו יחד עם האנשים  
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 1 הנפלאים האלה.  

 2 שנייה את תעבור לשם.  עוד  מר אבי גרובר:  

 3 חות בקטע.  פלא. רמי  מר גיא קלנר:

 4 מי שחושב אחרת הוא לא נקלט.  קב קורצקי: מר יע

 5ן אבל דיברתי בהקשר מסוים, מה אנחנו לא כולם מופלאים חבל על הזמ נר:מר גיא קל

אחרת.  או  כזו  פעולה  לבצע  של  החוקית  הסמכות  על  עכשיו  דיברנו   6לא 

 7ר רמת השרון החליטה באמצעות מוסדותיה  אנחנו מדברים על כך שהעי

 8אופי של העיר בפעילויות שאמורות להינתן לטה לנסות לטפל בחקיבלה ה

 9תקציבי מדינה או אם על הממלכתית שלה או אם על ידי גרת על ידי המס

 10 ידי התקציבים ממנה.  

 11 גיא למה אתה עוצר באמצע.   מר אבי גרובר:  

 12  ם מבסוטים.ההורים רוצים וההורי מר יעקב קורצקי: 

 13א ישיבה לא. חממיות מוצהרות  לא בית הכנסת שהו  יעקב לא, לא. חינוך מר גיא קלנר:

ל  נותנות שירות   14אחד לא    שי קצה. שהם דתיים אבל אףמשתממשפחות 

 15 אמר שהם  

 16 לפרנסה וכ…. זה לגיטימי.  עידן למדן:  עו"ד 

 17ם שאנחנו רוצים אז בבקשה להיות עקביים בבקשה שלנו, לנהל אורח חיי מר גיא קלנר:

 18מסוימות הבא נזדעק ים עליו במקומות  קלנהל ברמת השרון, שכולנו מזדע

 19ן לייצר  תפיסה ערכית תפיסה הרצו יצר  עליו גם במקומות האלה. רצינו לי

 20תפיסה ערכית, ולא מדובר פה על תפיסה חוקית ואם היא נכונה פה, היא  

 21 נכונה גם פה. עם כל הכבוד. זו מהות ההצעה.  

 22צת כאילו  מפריע לי ואתה ק  הסבבה, עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו מ  ובר:  מר אבי גר

 23עכשיו עלי, בסדר. מה דבר  עושה את זה, כאילו משהו נורא תמים. אני מ

קשורה שמ לא  שלך  ההצעה  תמים.  לא  זה  את  נגיד  בוא  אז  לי   24פריע 

 25 לחממיות. למעשה אתה ההצעה הזאת אומרת.  

 26 חממיות. ההצעה שלי היא רק  מר גיא קלנר:

 27את זכות הדיבור. עכשיו אני זה כשיו נתתי לעצמי  עשתקתי הצבעתי יפה.    מר אבי גרובר:  

 28והיא באה ואומרת    לחלוטין מהצד המקצועיתקת  אני יש פה הצעה שמנו
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 1למעשה הגרעין ברמת השרון לא יהיה נקודה. שום דבר לא יהיה פה לא  

 2לט. אתה אומר  מהחלון לא מהדלת לא מהמרזב ולא מלא יודע מה מהמק

 3טבח משהו כזה  ה במטבח או לא במשכאילו הילדים לא יגידו להם, האי

 4ני  שזה המסר, לתפיסתך א  נגידאמרת, עכשיו אם נגיד שמשפחות הגרעין  

 5לא אומר שזה. אבל זה מה שעיקר חייהם להגיד האישה במטבח, כל היום  

הם  הזאת  מהחממיה  הביתה  חוזרות  הם  אז  הגרעיניות,   6המשפחות 

 7זרים לאותו סוג ום לבית אז הם כאילו מה. הם חוזרים הביתה הם חחוזרי

 8אין פה יכול  ציה  ל משפחות, כי אצלך כולם אין פה איזה שהיא דיפרנציאש

 9ש משפחה כזאת ויש משפחה כזאת ומשפחה זה ומשפחה זה הם  להיות שי

 10כולם חוזרים הרי עוד פעם, לא בדקת פרטנית על המשפחה. לא בדקתם  

יש בעיה נק  11 . ודתית באחת החממיות. אם עושים משהו אחר או לאאם 

 12יקרון החבר'ה האלה הם כולם מחנכים לערכים שאני  אתה בא ואומר כע

 13מר בוא נלך עם זה עד הסוף. בוא נוציא לקבל אותם אז אני או  מוכןלא  

 14את הילדים מהמשפחות האלה כי זה אוי ואבוי, זה מה שהם ילמדו. בוא  

וניקח המשפחות  את  להם  פעם    נוציא  אז  אחרות.  למשפחות   15אותם 

 16 לדי חממיות.  אז עכשיו נעשה י ןאומרים ילדי תימ

 17 אפשר להשוות.   ותם מהבתים שלהם. איךחו אאבל ילדי תימן הם לק גב' דברת וייזר: 

 18 אז אני פה גם כן.    מר אבי גרובר:  

מאוד,   עידן למדן:  עו"ד  עניין  פה  יש  הצעקות  עם  ..שוב  תרגיל  לעשות  רוצה   19אתה 

 20 ד. מאו

 21דברים, אני אומר דברים    ן לי לסיים. אמרת תלחשתי ואתה עכשיו צועק ו  מר אבי גרובר:  

 22פה הצעה בלי    נעימים לך, אתם עשיתםהכי  גם אם באיזה שהוא מקום לא  

זה   הזאת  מההצעה  להיות  שיכול  מה  בסוף  המקצועי  הגורם  עם   23לדבר 

יכולה והייתה  הספר  בבית  לימודיהם  שיסיימו את  ילדים   24להיות    שיהיו 

 25בילדים   . עכשיו מדובר פהתלהם מסגרת ובמקום זה לא יהיה להם מסגר

 26תה יודע יש לנו בעיה שם אבגילאי יסודי, כשזה גילאים שחלקם מתחילים  

 27קשה של נשירה של חבר'ה דווקא מבין הילדים הדתיים. ילדים שהולכים  

 28  ליסודי ועוד ביסודי, הם חלק מהם מחזיקים ככה ואז הם מגיעים לעולם 
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 1וגש  קבלים, ואז אתה פתהישיבות לא אולפנות כל אלה, ולא תמיד כולם מ

 2ני חושב שדווקא . ואאותם ברחובות. יש לנו בעיה מאוד קשה בנושא הזה

 3אומר עוד פעם, אולי אתם צריכים לבוא ואולי אם תשבו יותר ותבינו.  ואני  

 4אוד  דווקא לפי מה שאני יודע עוד פעם לפי מה שאני ביררתי ואני דווקא מ

 5שהדברים   הפער הזה בין איך  סומך על ליאורה. אנחנו עוד פעם חוזרים על

 6 נראים. 

 7 ת עולם. תפיסזה לא רלוונטי. זה  מר גיא קלנר:

 8אבל אני אומר לך שנייה. בתוך החממיות דווקא יש לנו שם המון פיקוח   ובר:  מר אבי גר

גנים גם  יש  הרי  שאולי  ממה  יותר  פיקוח,  יש  המון,  עם  יודע  יש לא   ,9 

 10בית ספר, ש ילדים גומרים ביצהרונים פרטיים. זה לא לגמרי צהרון פה.  

ל מישהי  וכאי-מגיעה  הספר  לבית  וחתמו  ה ש.ג,  איזה  לו  עם  הולכים   11ם 

 12היא דנה, והולכים אליה הביתה ושם הם עושים את הצהרון שלהם. פה  ש

 13יש איזה שהיא מסגרת שהיא כן מגיע מישהו ומלווה ורואה וכל הדברים  

 14ילדים כל    17  . אני בהחלט מסכים שאי אפשר להתחייב שזה יהיההאלה

 15ות זה.  להי  יכול להיות ששנה הבאה זה יהיה עשרים וחמישה ויכול  שנה,

צריכ האופן  הבדיקה  ולא  שם  נעשה  ומה  עובדת  המסגרת  איך  להיות   16ה 

 17הגורף הזה אלא אם כן אומרים ברמת השרון לא יהיה שום דבר שקשור 

 18 דע אפשר לעבוד על הניסוח לדעתי זה. לגרעין נקודה. לא יו

 19 ין יפתח…מישהו מהגרע ריב: שד"ר צחי 

פה  מר אבי גרובר:    20טי לקבל לנהל דה זה לא כזה אוטומעבו  אני באמת חושב שנעשתה 

 21 חממיה כזאת.  

 22 זה נורא יפה לפעמים, זה נורא יפה  עידן למדן:  עו"ד 

 23ו סממית או כמו חממה. איך זה  איפה אבשלום קור כשצריך אותו. זה כמ  מר אבי גרובר:  

 24 הולך. 

 25 חממית.  ן למדן: דעי עו"ד 

אנ  מר אבי גרובר:   התחתונה.  השורה  את  רק  אגיד  חואני  הייתי  כזאת  שהצעה   26ה שב 

לצערי   המקצועי.  הגורם  עם  טוב  טוב,  יושבים  שהיו  אחרי  לבוא   27צריכה 

 28ליאורה לא נמצאת פה כרגע למרות שאני חייב להודות שהיא סוג של ככה  
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סביב   שהיה  יודע  אני  ומגיבה.  רואה  יושבת,  המון  פהיא  השנה,   1תיחת 

 2בדיקות שנעשו. ח, ועבודה מול מי יפתח ולמי יתנו לפתוח ואיך יתנו לפתו 

 3המשפחות האלה הרי בוא בסוף מגיעים ילדים לתוך משפחה צריך  האם  

הם  איך  בילדים האלה.  על המשפחה, האם הם באמת מטפלים   4לסמוך 

 5ים דם האלה. האם הם דואגים. בוא זה שישה, שבעה ילשומרים על הילדי

לבית   האלה  שמגיעים  שהילדים  יודעים  אנחנו  איך  אדם,  בן  של   6פרטי 

 7ם דברים שאנחנו לא רוצים שיקרו, מעבר עליהם. שלא קורה ש  מריםשו

 8 לכל החינוך. 

 9 במקום שיהיו במגוונים במקום בטוח.  עידן למדן:  עו"ד 

 10 טונים שלנו בתילתן להיפך בפעו גב' דברת וייזר: 

 11 ה והמון דברים.  שעושים המון בדיק אני אומר  מר אבי גרובר:  

 12ם לשום מקום אחר. ים הם לא היו מוכניההורשלחו לי מכתב כל   מר יעקב קורצקי: 

 13 וטוב להם יש להם כבר שנים עם אני לא מבין אתכם. 

 14 אם הוא לא יש פה הרבה מההיתממות. אז אולי גם חמד בסדר גם  עידן למדן:  עו"ד 

 15הלכו לחממיות, עברו למועדוניות.    מהילדים שכביכול  קיש מועדוניות. חל  מר אבי גרובר:  

ש מהילדים.  בתחלק  חממהיו  של  מסגרות  היום וך  נמצאים   16יות 

 17במועדוניות שלנו והמשפחות הדתיות ממש רוצות. לא נכון, אמרו לי שיש 

 18 גם ילדים בגילאי בית ספר שמגיעים למועדוניות.  

ל דברת וייזר:  גב' מועדונית  להקים  אפשר  קטניתיאורטית  לקבוצות  שהרווחה לדים   19  ות 

 20 חושבת. 

נעשה אחרי הגורם  י זה מה שמפריע ליש. אניש להבנתי    מר אבי גרובר:   זה שזה לא   21י. 

 22המקצועי בדקו עם הגורם המקצועי, בדקו את המשמעויות וההשלכות, 

 23 ת שמעו דברים. אבל זה לא נעשה הם לא ישבו איתם בצורה הזא

 24 ה וחצי. לא זכרתי את זה. ייתי ליד לפני שנהעם בתשי כשאני  ד"ר צחי שריב: 

 25לא יכול ככה להצביע עם המשמעות שיכול    תייגות שלי, ואניזה ההסבגלל    מר אבי גרובר:  
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 1 להיות שהילדים יישארו בלי מסגרת. 

 2  אני חושב שאם מגוונים רוצים להרים את   ד"ר צחי שריב: 

 3   ?גיא אולי תמשכו את זה ד פלד: מר רבי

 4  שיעשו את זה.  ד"ר צחי שריב: 

 5 אבי אני חושב.   : לב-ר רמי ברמ

 6ההורים היו חתומים הם בגלל, זה    ורים כל שבעה עשריד שההלהג מר יעקב קורצקי: 

 7כבר לפני שנה, הגשתי לך את זה, הסיפור הזה שאולי האפשרות שייקחו  

 8ר הרבה שנים. זה ירד. למה את זה מהחממיות בצורה שהיא עובדת כב

 9    .לדבר על זה עוד פעם

 10של אגפי   קצועיתאני חושב שאנחנו חברי מועצה מתערבים פה בעבודה מ : לב-מר רמי בר

עם    העירייה לדבר  רוצה  היה  המועצה  מחברי  שמישהו  חושב  לא   11ואני 

 12מנהלת אגף הרווחה ולהתערב לה בנושא של מניעת סמים ואלימות ולדעת  

 13אירוע   אני לא חושב שזהדים איפה ואיפה מבלים ילדים.  איזה ילדים לומ

 14שות  על זה בשולחן המועצה. אבל אם עידן וגיא רוצים לע  שצריך לשבת

 15ו, או למנוע איזה שהוא חממית כזו או אחרת. זה  הו או לחסוך במשהמש

 16צריך להיות ביחד בשיתוף פעולה עם ליאורה וחבל שליאורה לא נמצאת. 

 17ליאורה. כי זה נראה לי כאילו איזה התערבות  וחבל שלא התייעצתם עם  

 18 ועית. צמק

 19 זה התערבות ערכית לא מקצועית.  נר:מר גיא קל

 20 א מקצועית. שאלתי את כל.  ממש התערבות ל זה דן: עידן למ עו"ד 

 21 גיא. בכל מחיר ילדים אין להם מסגרת עדיין אתה הולך על ההצעה.   מר אבי גרובר:  

 22  הסבלנות להקשיב.  למה אין לכם את : לב-מר רמי בר

 23ולא להתייעץ עם אגף הרווחה על  הצעה  כזאת יכול לעלות  אאתה ל : גב' בת שבע אלקובי

 24  זה. 

 25ושב  זה כמו שמחר יחליטו שמנהלת אגף החינוך אפשר להתערב אבל אני ח : בל-מי ברמר ר

 26 לה באיזה לא יודע מה היא עושה. זה לא לעניין.  

רעיונו עידן למדן:  עו"ד  חייב  הצעה אני  פה  הייתה  זוכר  אני  אם  לאבולוציה   27ת 
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 1  יה שטענה דוברת.  צאבולו

 2 אתה יודע כמה פעמים ישבנו  : גב' בת שבע אלקובי

 3  והיא טענה שלא הקשיבו לה.  עידן למדן:  עו"ד 

 4יכול להיות אני לא אומר אם אני בעד או נגד מה שאתם כותבים כאן, אבל   : לב-מר רמי בר

 5ם מנהלת אגף הרווחה, אפשר להגיע איתה  אני חושב שבישיבה משותפת, ע

 6ך. אתם לא מכירים את כל מה שקורה שם. ם צריך או לא צריאלהסכמה 

 7ת, אני לא ירדתי לרזולוציה כן גרעין  שהיא חותמ  זה איזההטבעתם על  

או   ללמוד.  שצריכים  ילדים  פה  יש  רלוונטי.  לא  תורני.  גרעין  לא   8תורני, 

 9 אתם הסמכות להחליט איפה זה   צריכים לדאוג להם לסוג של מקום. אז

 10. אגף יחליט הוא יכול  אוה  ךבר שאומר לא. נהפואין בהצעה שום ד : עידן למדן עו"ד 

בלעשות   זה  ואת  מישהו  אמצעותנו  באמצעות  זה  את  לעשות  יכול   11הוא 

 12  אחר. 

 13 תשבו גם אתה וגם גיא.   : לב-מר רמי בר

 14 אני חושב.  מר גיא קלנר:

 15  במהות.  יש פה טעות  עידן למדן:  עו"ד 

 16 ה להבנה. אם צריך או לא צריך. יאורה. תגיעו איתלגם לקואליציה יחד עם   : לב-מר רמי בר

 17 כולם.  ס בסוף לי אתייחאנ עידן למדן:  עו"ד 

 18אני רוצה להתייחס למה שאמר. הנושא הוא כן מאוד חשוב להרבה מאוד  מר דני לביא:

 19  אנשים במיוחד בנושא של הגרעין התורני וקהילת בראשית. 

 20 מי זה האנשים שחשוב להם.  : לב-מר רמי בר

א דני לביא: מר אמרת,  כרגע  שאתה  למה  מתייחס  שהנושא  ני  אמר.  שגיא   21ולמה 

ושווממלכתיושה הגרעין ת  ראשית  קהילת  של  הזה  הנושא  וכל   22יונות 

לפני  לתפקיד  נכנסנו  שאנחנו  ומאז  קריטיים.  סופר  הזאת  בעיר   23התורני 

חממיות מספר  כולנו.  וחצי  לארבע.   שנתיים  והגיע  קיצונית  בצורה   24ירד 
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 1 עוד ילדים.   םעכשיו, יש ש

 2 בזכות זה שנכנסתם זה ירד.  : מיכאל דורוןמר 

 3  י אם זה ירד בזכות זה היה אקטיבציה של זה. א הבנתל ייזר: גב' דברת ו

 4 ..טיפה פוליטי ונוציא את זה. תשמע אני  מר רביד פלד: 

 5  עוד פוש קטן  עידן למדן:  עו"ד 

 6 עמדה.  םשנתיים וחצי מה הם עשו…בגרעין. תגיד לי ג לד: מר רביד פ

 7 דני תחדד לי בבקשה.   : דורון מר מיכאל

 8 עבודה כן מיכאל.   הרבה שעשינו אני חושב מר דני לביא:

 9 עשינו זה אומר   : מר מיכאל דורון

 10 מאז שהם נכנסו לפני שנתיים וחצי.  גב' דברת וייזר: 

 11 אני חושב.  מר דני לביא:

 12גע עשינו עבודה.  ררגע אם אתה אומר, אני לא ארפה. אתה אמרת כ  : ןמר מיכאל דורו

 13.  בודהעשיתם עאני לא ארפה כן, כי אני רוצה להבין. אתה אמרת כאן ש

 14האם החופשית עשתה עבודה, האם החופשית שלחה את בתשי לרווחה  

 15כדי לעשות את העבודה הזאת, ולהקטין את מספר החממיות, בתשי האם  

 16 ך בזכות זה שאת נמצאת שם יש פחות חממיות. בואזה נכון שאת שבזכות

 17ל השולחן. יש פחות חממיות שמופעלות על ידי גרעין.  נשים את הדברים ע

 18 זכותך. ב

 19זה מורכב. יש שם עוד ילדים מכל מיני ז'אנרים אחרים, וצריך לשים לב   דני לביא:מר 

 20 לדברים האלה, זה לא רק קהילת ראשית וצריך לשים לב לדברים האלה.  

 21 תיי. ורבאת רגע.  ערבלרגע, עכשיו מ : מר מיכאל דורון

 22  על מה כל הצעקות עכשיו.   בר:  מר אבי גרו

 23 ברים. מה זה. הד מכיר אתאתה  : לב-מר רמי בר

 24זה היה כהנא כן. האם השמות האלה ידועים בנושא החממיות. ידוע  עידן למדן:  עו"ד 

 25 לכם. כן. 

 26, מה זה הדיבורים  האלה, אני רוצה 8200טוב. זה מערבל כרגע של   : מר מיכאל דורון
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 1  להבין.

 2 ה מעלים את זה עכשיו. כשהתוצאות הן יותר טובות. למ מר דני לביא:

 3 שנתיים וחצי. ..עוד פוש קטן וגם רעיון להציע חלופה.  למדן: ן עיד "ד עו

 4 אני בעד.  מר דני לביא:

 5 נהדר.  עידן למדן:  עו"ד 

 6אם אפשר לקבל תשובה. לא חייבים. אני אגיש  לא קיבלתי תשובה. ה : מר מיכאל דורון

אנחנ לשאי כרגע  אבל  לא  תא  הזה  שהנושא  חושב  אני  ואנחנו  בדיון.   7ו 

כניסת הח…האם  של  השרון  ו ה  ברמת  ההחלטות  קבלת  למערכת   8פשית 

כלומר  ירד,  החממיות  מספר  האם  הרווחה,  תיק  מחזיקת  בתשי   9קרי 

 10  לא.  החממיות שמופעלות על ידי הגרעין בראשית האם כן או

כל כמו שאמרת : גב' בת שבע אלקובי ע  יקודם  או לא מקודם, ההחלטה  כן   11ל החממיות 

האג של  ולא  הרווחה  משרד  של  הבכלל  זה  ממשרד  ף.  שמגיעות   12וראות 

 13 הרווחה יש פה שיקולים מקצועיים אני לא כן, יש דברים שקורים ביחד.  

 14  …….. להוריד את החממיות.  גב' דברת וייזר: 

 15 יש ..שהגיעה עם אג'נדה משלה.  : וביגב' בת שבע אלק

 16  ה. ליאורה מנסה להוריד את מספר החממיות. והיא מוריד ייזר: וגב' דברת 

שדברים   : ביקובע אלגב' בת ש להיות  יכול  מקצועית  מבחינה  ישתנו.  קריטריונים   17אולי 

 18 ישתנו. 

מספר   גב' דברת וייזר:  את  הורדתם  כאג'נדה  שאתם  בגלל  לא  זה  מקצועית.  זה   19אז 

 20  ממיות. הח

 21ממית או לא. אבל מצד שני יש וע אם ילד ילך לחבאני לא יכולה לק : גב' בת שבע אלקובי

 22 ת זה.  ם אובעיפה שיקולים מקצועיים שק

 23  אז זה מקצועי.   גב' דברת וייזר: 

משפחות   : גב' בת שבע אלקובי יש  כאשר  משפחות  שעוד  מאוד  נשמח  אנחנו   24בהחלט 

 25 התנדבו לעשות את העבודה הזאת. שרוצות להגיע. אין משפחות אחרות. ש

 26ת אחרים שיכולים, שאתם יכולים לתת, האגף בסיוע האם יש פתרונו ן: דעידן למ עו"ד 

 27 מגוונים או מהעירייה. אמרה רווחה לא ..נותן את השירות.  שפכ וך החינ

 28עידן זה מזכיר לי דיון אחר שהיה לנו כשאנחנו דיברנו על שאלה של  : מר מיכאל דורון
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פלו זה  משמיעמה  זה  שהפלורליזם  אנשים  הרבה  פה  יש  את  ירליזם.   1ם 

 2ם  גרונם אבל הם לא ממש פלורליסטים. יש ילדים ויש אנשי הפלורליזם ב

 3שפחות שזה מה שהם רוצים. הם רוצים את החינוך הזה דיברנו על יש מו

 4דיברנו על זה בדיונים אחרים. אני שואל אותך בעצם ד.  "זה בחינוך של חב

 5  ואומרת תשמעי אני רוצה בית חם. אבל אני רוצה כשבאה אלייך משפחה

 6יה בית דתי, בית שומר מסורת, ואני נורא טוב לי שזה  שהבית החם הזה יה

 7  קא אשתו של רב הגרעין התורני.  דוו היהי

 8 לא. בשום אופן לא אומרים.  : גב' בת שבע אלקובי

 9 י.  'צאהם לא באים לב ד"ר צחי שריב: 

 10  הי, הם לא באים לרווחה ואומרים אני רוצ'צאם לבאה. הם לא באי : מר מיכאל דורון

 11 בית. 

 12 הם באים לרווחה.   ריב: ד"ר צחי ש

 13 של בתשי. ווחה  לרזה מה ששאלתי.  : מר מיכאל דורון

 14  הרווחה שולחת גם מסורתיים שיורעלו על השם אחר כך.  עידן למדן:  עו"ד 

 15. עידן הרווחה לא  הרווחה לא מטפלת על פי כיפה. הרווחה מטפלת על פי : לב-מר רמי בר

 16  מטפלת לפי כיפה.  

 17 נכון.  : ע אלקוביבגב' בת ש

 18 אני חושב שצריך לטפל ממלכתי.  עידן למדן:  עו"ד 

 19 עידן אתה לא יכול להשתלט על הדיון. אתה לא יכול להשתלט.  : וןאל דורכמר מי

 20 למה אתה לא צועק על רמי.  עידן למדן:  עו"ד 

 21כי אני שאלתי שאלה ואני חושב שהיא שאלה  כי אני אגיד לך למה.   : מר מיכאל דורון

 22חשובה. אני לא צנוע במיוחד אבל אני חושב   הותית, והיא מאודממאוד  

 23שב שמגיעה תשובה לשאלה הזאת. מה את עושה אני חו  שאם אני שואל

 24 כשבאים אלייך ילדים.  

 25 היא לא עובדת סוציאלית.  ד"ר צחי שריב: 

 26יית אומרת אם הייתה מתייעצת איתך  בסדר אני מתכוון מה את ה : מר מיכאל דורון

 27תיק הרווחה סליחה. התכוונתי להגיד  יקת תיק החינוך.  זמישהי את מח

 28מניח שמנהלת האגף מתייעצת איתך ואת  ואני    האת מחזיקה תיק הרווח
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 1נמצאת בסוד העניינים ואת יודעת מה קורה שם, ואני רוצה להאמין ואני 

 2גף הרווחה, ממה שאת  שואל אותך מה קורה במקרה שניגשת משפחה לא

 3מר אגף הרווחה במקרה  י מה קורה, מה אוליודעת. אם את יכולה לומר  

 4  היה בבית דתי.  שלה י דשבאה משפחה ואומרת שהיא רוצה שהיל

 5ם או באור השחר והוא "זה ברור שאם יש לך ילד שלומד או ברמב : גב' בת שבע אלקובי

 6ם אותו במסגרת בא ממשפחה או מסורתית או דתית. אני לא יכולה לשי

 7 פה.  זה ברור לחלוטין  .שהיא לא תיתן לו את הצרכים שלו

 8לה לשים אותו. אני לא יכו  בסוגריים שמתם לב שהיא אומרת אני : מר מיכאל דורון

 9 יודע בדיוק איך שאלתי את השאלה היא ענתה בהתאם. 

 10 היא מותחת את סמכויותיה. היא לא נפגשת עם ילדים.  ד"ר צחי שריב: 

 11  ואני האצלתי עליה את הסמכויות.  : דורוןמר מיכאל 

 12  ת ל אופן שיש משפחה דתית אנחנו מחויבים לתת להם את המסגר בכ : ת שבע אלקוביבגב' 

 13 לחיים שלהם .אני כמו שאני לא רוצה שמשפחה חילונית.   שתואמת

 14  נפלא. ברור.  : מר מיכאל דורון

 15 א משנה.  אני אשלח אותם לגרעין או משפחה דתית ל : גב' בת שבע אלקובי

 16 יה לה חממיות.  האנחנו לא אומרים שלא ת  מר גיא קלנר:

 17ברה. כלומר  רה את דאמ   רגע. אבל מה ההצעה הזאת אומרת. העיר  : ר מיכאל דורוןמ

 18העיר  אומרת אני רוצה ללכת בדרך חילונית אבל באותו זמן היא משאירה  

 19 מאחור רחוק מאוד את הדתיים. 

 20אני לא רוצה ללכת דווקא  ללכת בדרך ממלכתית.  העיר אומרת אני רוצה   מר גיא קלנר:

 21 רך דב

 22 לא פלורליסטית.   : וןמר מיכאל דור

 23שר לתת שירות למגוון טעמים. זה לא יכול לאות. אתה  בתוך הממלכתי מר גיא קלנר:



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                   

 11.4.21יאה  מן  המניין  מיום  מישיבת  מל  27כל מס' פרטי

123 

 1 אומר שצריך עכשיו להפריט את השירות החוצה כשמדובר על קהל דתי.  

 2 אבל גיא זה קורה בכל דבר.  : מר מיכאל דורון

 3 לא.  מר גיא קלנר:

 4 בר. אל זה קורה בכל דרבמדינת יש : מר מיכאל דורון

 5   לא. יש לך ממלכתי דתי. עידן למדן:  עו"ד 

 6 בעיקר ברווחה.   : דורון מר מיכאל

 7 לא. זה קורה בחינוך.   מר גיא קלנר:

 8לא בעיקר ברווחה במדינת ישראל. אתה יודע כמה גופים שלישיים  : מר מיכאל דורון

 9 ונותנים   פועלים במדינה

 10 צריך לתת לזה.  ינו אז מה זה אומר שאנ מר גיא קלנר:

 11  וזה קורה גם ברמת השרון. : מר מיכאל דורון

 12  תרון על ידי ערוצים שלנו. שב שאם אפשר לתת פאני חו מר גיא קלנר:

 13  מה זה ערוצים שלנו גיא.   : לב-מר רמי בר

 14 איזה ערוצים.  : גב' בת שבע אלקובי

 15  . מגוונים מר גיא קלנר:

 16 לילדים דתיים.  המגוונים יכול לתת מענ : גב' בת שבע אלקובי

 17  למה לא.  מר גיא קלנר:

 18  לתת מענה.  יכולים אם מגוונים : שבע אלקובי גב' בת

 19 עובדת רווחה.   : לב-מר רמי בר

 20 זה לא ככה. אתה לא יודע. אני לא הולך להצביע בעד הדבר הזה.   מר אבי גרובר:  

 21 וק אותם למגוונים. אם נזר : מר מיכאל דורון

 22 שה ילדים.  פח זבל. אפשר לעשות צהרון לחמי. מה מגוונים זה  קלמה לזרו גב' דברת וייזר: 

 23 ונים נועד לתת שירות.  מגו : וןמר מיכאל דור

 24שיביא הצעה קונקרטית. שיבנה יביא הצעה קונקרטית ואז אני אצביע   מר אבי גרובר:  

 25 יכול להצביע בעד. בעד. כרגע בלי לדעת לאן זה הולך, אני לא 

 26 ון. ים יכולה לתת פתרנרגע, מגוו : מר מיכאל דורון

 27 כולה הכל.  מגוונים י מר גיא קלנר:

 28הכל. בית דתי שומר בית דתי שמתפלל ושומר כשרות וכל זה    מה זה : מר מיכאל דורון
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 1 תרון הזה. מגוונים יודעת לתת את הפ

 2 כן. תדע לתת.  עידן למדן:  עו"ד 

 3 א. למה ל ד"ר צחי שריב: 

 4 למה לא.  מר גיא קלנר:

 5 ל אם כן.  לא שאלתי למה לא. אני שואה לא. אני שואל. מל : מר מיכאל דורון

 6 מפעילים צהרונים בממלכתי דתי. אנחנו  עידן למדן:  עו"ד 

 7 או קי.  : מר מיכאל דורון

 8 ואנחנו יכולים לעשות את זה  עידן למדן:  עו"ד 

 9ה אתה מציע במקום ולא להביא רק מה  אבל תביא הצעה קונקרטית מ  מר אבי גרובר:  

 10 אתה סוגר. 

 11 ה לשלול מאגף הרווחה.  אני לא שולל. אני לא רוצ עידן למדן:  עו"ד 

 12שמת הצעה לסדר. בהצעה לסדר אתה אומר מה לא יהיה. אתה לא אומר   :  י גרוברמר אב

 13 מה כן יהיה.  

 14 אני  עידן למדן:  עו"ד 

 15 מה לא יהיה. אתה לא אומר מה כן יהיה.  אתה אומר בהצעה לסדר שלך   מר אבי גרובר:  

 16 מר בדיוק מה יהיה. אני או ידן למדן: ע עו"ד 

 17 מה יהיה.   י גרובר:  מר אב

לסיים את השנה  דן: עידן למ עו"ד  יחליט  אגף הרווחה  יהיה.  נאמר מה   18אחד לאחד 

 19הזאת והוא יחליט איך הוא מבטל את החממיות לחלוטין. אני שומע מדני 

 20 שהוא לא נגד.  

 21 יאללה. בואו זה לא. כולם אמרו.   אבי גרובר:  מר 

 22 אני חושב שזה יהיה.   עידן למדן:  עו"ד 

 23 תה עושה משהו שהוא.  גיעה. א אתה עושה סתם פ יעקב קורצקי: מר 

 24  אם תייצר ..שנותן את אותו שירות.  מר גיא קלנר:

 25חושב אתם לוקחים נושא מקצועי והופכים אותו לנושא פוליטי. אני לא   : לב-מר רמי בר

שמג חושב  לא  אני  מגוונים.  דירקטור  רושיושב  שירות  הוא   26ווחה.  ונים 

 27 .  מגוונים היא זרוע

 28מגוונים. מגוונים נותנת או מהווה זרוע ביצועית  רקטור באם אתה די עידן למדן:  עו"ד 
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שיבוא   דברים.  בעוד  וגם  בחינוך  וגם  ברווחה,  גם  העירייה  של   1ושלוחה 

 2הוא צריך ואיזה מעטפת ערכית הוא    לרווחה ויגיד לה מה הוא רוצה ומה

 3  רוצה לתת. 

 4 ה. אתה התבלבלת עידן.  בוא מגוונים לאגף הרווחשי : לב-מר רמי בר

יוכל   ן: ידן למדע עו"ד  שהוא  הכלי  תהיה  יכול מגוונים  הרווחה  שאגף  אמרנו,   5וגם 

 6מגוונים תהיה הכלי שהוא יוכל  וגם אמרנו, שאגף הרווחה יכול    להיות.

 7 להיות. 

 8מחים בזה שאי אפשר, הם מו  אמגוונים יכולים לתת את השירות. זה ל ת וייזר: גב' דבר

 9 בצהרונים. 

 10   יוק כמואנחנו נפעל בד עידן למדן:  ו"ד ע

מתנ גב' דברת וייזר:  להקים  רצו  מגוונים  אגב,  פעם  "דרך  רצו  אומרת  זאת  מה  פרטי.   11ס 

 12  ס דתי. זה לא שזה לא. "להקים מתנ

 13לא    ע על רמת שרון חופשית כאילו זה הצעה שלהם. זה עידן. אתה מצבי : לב-מר רמי בר

 14 גוף מקצועי. 

 15הפניתי למחזיקת   מקצועי.רמת שרון חופשית היא לא הגוף הסליחה   עידן למדן:  עו"ד 

 16  התיק. 

 17ליאורה דיקשטיין היא הגוף המקצועי. אתם צריכים להתייעץ עם ליאורה  : לב-מר רמי בר

 18 דיקשטיין. 

 19 ה שההצעה אומרת. אבל זה מ עידן למדן:  עו"ד 

 20יים כי מי  דיון פוליטי בנושאים הדתקרה כאן. זה עוד    דבר אחד לא : מר מיכאל דורון

 21ן שמנהלת את  יון הזה זה ליאורה דיקשטיכאן בדישהייתה צריכה להיות  

 22 האגף שצריך לשאול אותה מה היא חושבת.  

צי מר גיא קלנר: לנציגי  למה  אין  הדבר  היה  כך  כי  במקום  הכל  תשימו  לרוץ אל   23בור 

 24  למועצת העיר. אין לנו מה. 

 25 אמצע. וכחים שיש פה ילדים באתם ש : בע אלקובישגב' בת 

לה מר גיא קלנר: מה  לנו  עלאין  טיב    שפיע  על  להשפיע  מה  לנו  אין  בעיר.  הרוח   26הלך 

 27השירות וסוגי השירותים אז בוא נמנה אדם ממונה מטעם משרד הפנים. 
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 1 צועי. מה זה ..אותו במאתיים שישים …והכל יהיה מק

 2 המועצה.  עות שזה היה רוח בהיו לנו מלא הצ גב' דברת וייזר: 

 3 . הם אלה ..המתנסים…… שהחממיות מופעלות על ידי  ן למדן: עיד עו"ד 

 4רגע, סליחה והאבולוציה לא קבענו. על הראש של אגף החינוך. מה זאת  גב' דברת וייזר: 

 5 אומרת. 

 6ני אמרתי שצריך לשמוע את דעתה. אני  זה לא מה שאני אמרתי. א : מר מיכאל דורון

 7 . שמעת את דעתה.  היא צריכה להחליטשלא אמרתי 

 8 לים. נשמע את דעתה. אתם מתבלב ר גיא קלנר:מ

הכלים  עידן למדן:  ו"ד ע כל  את  לה  משאיר  קובע…אני  אני  דרך.  קובע   9אני 

 10 המקצועיים. בהחלטה השארתי את כל הכלים המקצועיים לאגף. 

 11הו. הו. בוא נצביע וזזאה לי כולם הבינו מה הצעתם וזה. אולי נצביע ונר  מר אבי גרובר:  

 12 לא יעבור לא יעבור.  ,יעבור יעבור

 13 ואני.   גיא דבר עידן למדן:  עו"ד 

 14הסיפור של…פוליטי הוא בעיני לא נכון ולא נכון לשים את זה על הנדנדה  מר גיא קלנר:

לייצג   שנבחרות  דמויות  הן  עיר  וראש  עיר  מועצת  התושבים  הזאת.   15את 

 16ב. אופי הישוב עים את אופי הישובבתחומים שמעניינים את התושבים וקו

 17 משיכים ברווחה  חינוך מקבע ב…של חיים שמתחילים בספורט, עוברים בנ

 18 וחממיות יכתיבו את אופי הישוב.   מר אבי גרובר:  

 19   .למה אתה מפריע ,אבי מר גיא קלנר:

 20 תיבות את אופי הישוב. לא צעקתי. אבל חממיות מכ  מר אבי גרובר:  

 21הרווחה כשאפשר לתת השירות  עילות בעולם  סוג של סיגמנט פ  החממיות ז מר גיא קלנר:

 22א' או ב' קובע איך בסופו של דבר הישוב ברמת  ורה של  בצורה א' או ב'. הצ

 23השרון מסתכל על מטריה השירותים לתושביו בתחום הרווחה. זה לבנה 

התרבו הפסיפס  של  בחומה  גדולה  שאנחנו מאוד  רווחתי,   חינוכי,   24תי, 

לתוש לספק  גמברוצים  בסדר  וזה  בלבנינו.  לגעת  לוגיה ור  זה  הזאת.   25ה 

 26אותו. חובה לקיים אותו. אפשר   ר לקייםמקצועית. זה דיון ערכי שמות
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 1 להחליט אחרת.  

 2 גם מותר לא להסכים איתו.   מר אבי גרובר:  

 3את זה על כל דיון פה. אם כך אבל להגיד מקצועי, פוליטי, אפשר להגיד   מר גיא קלנר:

רשויות   הדבר  ישמהיה  במדינת  היוקומיות  לא  ידי    ראל  על   4נבחרות 

ידי   על  ממונות  היו  הם  התושביהן.  מאשר הממשל  היה  והוא   5מרכזי. 

 6 רים.  "תקציבים לתב

 7 אתה לוקח את זה רחוק מידי.  : מר מיכאל דורון

 8  אני מבקש רק   עידן למדן:  עו"ד 

 9 יד עכשיו ..רוצים..את כל המועצה.  כמו שתג : לב-מר רמי בר

 10  פה.  . למה אתהלמה אתה פה רמי :רמר גיא קלנ

 11 להרבה מאוד דברים.   : לב-מר רמי בר

 12  נושא   א. אנחנו בשביל זה. גם את זה. מותר. זה ל קלנר:מר גיא 

 13 ן הלכה ללמוד. בגלל זה.  יזה תחת הרווחה. בגלל זה ליאורה דיקשטי : לב-מר רמי בר

 14   ?אבל למה אתה צועק  :  מר אבי גרובר

 15גם..אז מה. אני עונה לו. אי אפשר ללכת פורט ואגף החינוך וגם ס  גם מנהל מר גיא קלנר:

 16י המקצוע שמנהלים את העסק. כי אני שוב חוזר  של אנש  כל הזמן לטענות

 17 על העיקרון. אם אנחנו מסכימים עליו פה.  

 18 אבל זה לא כל הזמן.    מר אבי גרובר:  

 19  סוף היא בבואה של באם. לגיטימי אבל אי אפשר להגיד שמועצת עיר ש   גם מר גיא קלנר:

 20שא בור ששלח אותה כשמצפה ממנה לעסוק בכל הנושאים להגיד הנוהצי

 21למועצת העיר אין מקום שהוא מקצועי, אם תיקח את העיקרון הזה הזה 

 22ותמתח אותו ..שעות הפעילות של העירייה. יבוא ולכן מחוקק בנה ..שהיא 

 23ה יהיה מר שהיא משפיעה על אורחות החיים. אני לא אומר  נבחרת ציבו

סוצי הרווחה   אלי,עובד  בתחום  מצפה  אני  תקשיב.  לו  אומר  אני   24אבל 

ממלכתלהתנהגו איך  ת  עכשיו  הממלכתיים.  הגופים  ידי  על  שתינתן   25ית 

 26בדיוק. ליאורה דיקשטיין שבי עם מנכל מגוונים תקבעו את הזה. בתחום  

 27לי להגיד את זה בתחום הספורט אני רוצה    החינוך אני לא רוצה …מותר

ופחות סיותר   המוני  רוצה  ספו  פורט  הוא  התרבות  בתחום  מקצועני.   28רט 
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 1יכול היה לבוא מנהל מחלקת התרבות יגיד    כל העירשהחנוכיות יסתובבו ב

 2לו מה פתאום זה לא מקצועי. בוא שכל התושבים ידליקו את החנוכייה  

וחב אנחנו  "בבית  בכיכרות.  ידליקו  בתחום  ד  רוצים  איך אנחנו   3קובעים 

 4  ך. סופר לגיטימי.רפעילות להוות ד

 5י לא אומר  ם זה ואנאתה פספסת בגדול. אני לא אמרתי שלא תתעסק ע : לב-רמי בר מר

 6שלא תתעסק עם זה ואני לא אומר שהמועצה לא צריכה להתעסק עם זה. 

 7כל מה שאמרתי זה שאתה רוצה לדון בסוגיה כזאת מן הראוי ובתחום  

 8הלת אגף הרווחה נקצועי ואתה רוצה לשנות אותה אנא ממך תשב עם מהמ

 9יך  בסוגיה הזאת תלבן אותה תרד לרזולוציות ואם תחליט שלא צרדון  ת

 10 ת אחרי שנועצנו.  חממיו

 11  לא אמרנו שאנחנו לא רוצים חממיות. אנחנו רוצים.   מר גיא קלנר:

 12וקולוב יחד עם עידן. אם אתה רוצה כמו שאתה רוצה לקדם עסקים בס : לב-מר רמי בר

 13ים את זה. מי מושך את  ושוחה תחליטו איך עושבו יחד עם מנהלת אגף הר

 14ים או רווחה או אני לא  זה מגוונהמושכות משם. מי לוקח את הקרדיט על  

 15יודע מי ותעשו את זה בצורה מוסדרת. אבל לא פה לבוא ולזרוק פה פצצה.  

 16דע כמה שנים בעיר שמעכשיו מפסיקים לעשות משהו שמתקיים אני לא יו

 17בורי אז סבבה אבל ציתה רואה הלך רוח  אהזאת סתם כי לא יודע מה כי  

 18הו נכון תעשה אותו לקדם מש  אני לא חושב שבשביל זה אני פה. אתה רוצה

 19נכון. זה כל מה שאני אמרתי. לא אומר שקדש ובצע מה שליאורה אומרת. 

 20חליט איך עושים אני אומר אתה רוצה לשנות אותו. בוא נשב עם ליאורה ונ

 21 את זה. 

 22 יל זה אני אומר אתה תספור לי על הדקה.  שבפשר גם. אני רק בארמי   מר אבי גרובר:  

 23 אז מותר לי.  תי מאוחר בא : לב-מר רמי בר

יודע אתה   מר אבי גרובר:   יודע לדבר אז לפעמים אתה   24גיא אני חושב שעוד פעם. אתה 

מ אז  כאילו  קשה  נורא  אחד  ומצד  המשפט  את  עכשיו  גומר  עונה  אני   25ה 

 26עושה את עצמך קטן   שאתה לא יודע קצת  לגיא. אבל מצד שני אני חושב

 27נו אז תודיעו לפקיד  הכל ואנח  מסכן כזה. אז תתנו לליאורה, היא תנהל את

 28ההוא ממשרד הפנים העירייה הזאת, המועצה הזאת, סליחה שאני לוקח 
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 1רגילים,  לך עוד פעם …כאלה למשל היו בנות שירות בתוך בתי הספר ה

עזוב פורום,  הזה  הגוף  קיבל  נע  ממלכתיים,  וזה.  בדיוק  זה זמי  את   2וב 

 3ים. עשינו  יו גם בגנשנייה. בסדר. מי מריץ קרדיטים. כרגע הם לא שם. ה

 4סתם אפילו אתה יודע אוטובוסים יעקב לפעמים צוחק על זה אבל בשורה 

יש תחבורה ציבורית בסוף שבוע אם משרד הפנים היה קצת   5התחתונה 

 6.  תשהיו נוסעים פחו  תכל והיה גם דואג שלוקחים על זה כסף יכול להיוש

יש אנשים שעולים זה בחינם, אז  יודע הוא עושה את   7בשביל    אבל אתה 

פה תח נתנה  השרון  רמת  עיריית  נכון.  מהלך  שזה  חושב  אני  וכאלה.   8נה 

 9חתיכת אמירה. משרד הפנים מעצמו בטוח לא היה עושה אותה ואנחנו  

לך   10ד  ו פה ככה רשימה שלמה. אני חושב שהפורום הזה מא  יכולים לתת 

 11ויודע להגיד דברים בסוף הדיון פה בוא לא ניקח אותו.   מכתיב מדיניות.

ל ההוא  כל  על  כמה  א  עדין  יש  הזה.  הדבר  וכל  השרון  רמת  של   12אופי 

 13משפחות דתיות ברמת השרון ובאתם פה לאיזה שהוא מענה מאוד נקודתי 

 14פה לדעתי חמש דקות על כל ילד. באופן זה.  ילדים. אנחנו מדברים    17על  

 15  ואנחנ

 16 ם, באור השחר. עושים על זה דיונים באמת זה לא. "רמבב מר גיא קלנר:

 17אתה כל הזמן סוג של קצת מוריד את זה וקצת זה. יש פה כמה אנשים    גרובר:  מר אבי 

על   עקרוני,  נורא  דיון  עושה  דיון,  לוקח  אתה  משהו.  לך  להגיד   18שמנסים 

 19ות מדובר  יוא מענה שיושב בסוף, על זה שיש כמה משפחות דתאיזה שה

 20 מעשר משפחות לדעתי, שמבקשות.   על פחות

 21 לי. על הגורם הניהולי והאחראי. ורם הניהומדבר על הג עידן למדן:  עו"ד 

 22 ניהולי.  מר גיא קלנר:

 23 אתה לוקח את זה למקום אחר.  עידן למדן:  עו"ד 

 24  דל להיות שאתם לא מסוגלים לשמוע בן אדם לדבר עהחיים. אבל לא יכו  מר אבי גרובר:  

 25 .  סוף המשפט שלו

 26 בעה.  שומעים. אני עוד ממתין לזכות הצמסוגלים.  עידן למדן:  עו"ד 

מניין משפחות שמבקשות למצוא   אבי גרובר:  מר  סוג של סביב  פה מספר,  יש   27קוטעים 

 28בגדול לעצמן איזה שהוא סידור לילדים. הרי בוא זה. הילדים החילוניים  
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ליול או  לצהרון  או  כמע  א"הולכים  יש  ברמת    טששם  הגנים   1שרון  ה כל 

 2 דת מבחינתעושים יום לימודים ארוך כי האוכלוסייה יותר חילונית עוב

 3מבנה עבודה וכל הדבר הזה עובדה שמתוך שבעים גנים, חמישים ומשהו 

 4גנים נכון הם ביום, עכשיו כמעט כולם יש להם. אנחנו עשינו כולם כי זה  

 5ור במודים ארוך. בצייאמת היה מספר של בודדים גנים שלא עושים יום לב

 6ם דתיים הם כן חצי יום ארבעה ההדתי מתוך שישה גנים שאני זוכר שיש  

 7 ל עשרה אחוז אוכלוסייה בקושי ע

 8 . ' ח 'ז 'אור השחר אם יש בו עידן למדן:  עו"ד 

אומרים  מר אבי גרובר:   נקודתי.  מאוד  משהו  שהוא  איזה  פה  אנשים    יש  כמה  פה   9לך 

 10קום גם אומר  מ  ר אתה באיזה שהואמלדעתנו שההצעה הזאת ואתה או

 11ר,  הולך סחו  את זה חבר'ה תקשיבו שנייה אני לא משחק משחקים ולא

 12סחור, הגנים פה לא יהיה. נקודה אנחנו שום דבר שאיכשהו קשור אלינו 

 13של  גם אם זה בערך ליד חתימה לאשר את הזה. לא יהיה יהיו חממיות לא  

 14 הגרעין. 

 15 לא אמרתי.  מר גיא קלנר:

 16 ה. אז לא הבנתי סליחה. נקודה וז  רובר:  גמר אבי 

 17דיק דיון, הוא חלק מלבנה. פסיפס  זה לא מצ זה גם לא נתפס בעיניך קטן. מר גיא קלנר:

 18חברתי תרבותי ערכי של העיר ואנחנו מבקשים גם במקום הזה זה לא דבר 

 19אן מגיע אחרי שנתיים וחצי, גם פה  ראשון שצריך לעשות בקדנציה, אבל כ

אג'נד שההלקבוע  חושב  ואני  השירות  קט.  את  למנוע  לא  הוא  פה   20ע 

 21שהשכבה שמספקת אני חושב  ממשתמשי הקצה, אלא מי מספק אותה. ו

 22 אותה כרגע יכולה להיות ממלכתית ולא אישית. זה כל הסיפור. 

 23האם בדקת אם אנחנו  ?האם בראשון באוגוסט. אבל גיא. בדקת ?ובדקת  מר אבי גרובר:  

 24ן לי מושג מהילדים שם. איתב למשפחת כהן  כבראשון באוגוסט שולחים מ

 25ו לכם משפחת מיות שנתנאומרים לה שלום משפחת כהן, היה חממיה. חמ

 26לסרי ועכשיו במקום זה אנחנו מגוונים נותנים לכם, האם אתם באים או  

זה  ?אל את  מציע  ?בדקת  בכלל  אתה  מה  יודע  אתה   27להם   היה  ?ראית 

 28ינסו לבנות    היה זה. מגווניםימסגרת. אין שום כרגע יש הצעה שאומרת לא  
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איתם   בדקנו  לא  היעד.  קהל  עם  דיברנו  לא  יודע.  לא  מה  ואתה   1בדיוק 

 2הצרכים שלהם. בסוף זה אחרי הצהריים הם נשארים לשחק עם הילדים.  

 3 בואו אנחנו הולכים בעיגולים, בעיגולים. צריך להצביע פה לבסוף. 

 4טה הזו לצור החלנים בקצה של הואני מבטיח לך שלא עידן ולא אני מתכו יא קלנר:מר ג

שאמו כפי  את השירות  מקבל  שלא  השרון  ברמת  ילד  שיש  לקבל  מצב   5ר 

 6תו ברמת העיקרון דהיום. מה שאנחנו מבקשים שהיום זה את המידל  או

 7 מן אפשר לשנות ולעשות אבל קבענו ..באנו ואמרנו.  

 8ם שנה ראשונה  ווא נעשה ככה, מגוונים בוא נקבל החלטה כזאת בתאז ב  מר אבי גרובר:  

 9ונים תציע שירות. נשים עליה, יש שני דוכנים בכניסה לבית הספר מי  מגו

 10בוא ילד יבחר. בואו נראה אם תצליחו לשכנע את הילדים לבוא  רוצה זה י

 11 אליהם. הצלחתם לשכנע את הילדים מעולה. לא הצלחת אבל שיהיה.  

 12יר  בע  ם האלה. יש פהי…בנים ובנות ונחליט היום. מספיק עם הדבר מדן: עידן ל עו"ד 

 13 הזאת. 

 14 למה השוות את זה.    מר אבי גרובר:  

 15  ניתן בחירה. אםהשחר בוא באור  מר גיא קלנר:

 16 בנים ובנות.  עידן למדן:  עו"ד 

 17 הפרדה עוד פעם אנחנו מתחילים.   מר אבי גרובר:  

 18 יש…הולך לאור השחר.  ד"ר צחי שריב: 

 19 יש כיתה אחת.    מר אבי גרובר:  

 20 ש איזה עמותות. בית ספר ואתה קבעת. ואנחנו. ית ויואתה עש דן: מעידן ל עו"ד 

 21 בחטיבות ותיכון. לא ביסודי.  דה קורית הפר  מר אבי גרובר:  

 22היו פה חלק לא היו פה. אבל אנחנו קבענו את הכיוון והדרך. גם על   עידן למדן:  עו"ד 

 23 שניסויה פה אמירה מאוד ברורה לפחות של הרוב.  ד חמד אנחנו ה"גן חב



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                   

 11.4.21יאה  מן  המניין  מיום  מישיבת  מל  27כל מס' פרטי

132 

 1 בבקשה שני משפטים. אחד.  אבי לקבל את זה. 

 2 חשבתי שזה הסוף. לא די. לא, לא.   א. זה לא.עכשיו גם הקריטריונים. ל  גב' דברת וייזר: 

 3 אני לא מאריך.   מר יעקב קורצקי: 

 4 ככל שזה.   מר אבי גרובר:  

 5 מאריכה את הזמן.  אני גם נגד. אני לא גב' דברת וייזר: 

 6  לא מאריך. מר יעקב קורצקי: 

 7יש הצבעה מה שיצביעו יצביעו. מה שלא נדון היום נתחיל את הישיבה   ר:  מר אבי גרוב

 8הצעות לסדר, בלי כלום. מתחילים עם מה שלא נדון היום. לא  באה. בלי  ה

 9תפורסם חוברת. אתה שומע, מיכאל שומע אותי. לא תפורסם שום חוברת 

שהנו מחלפני  לא  אני  בוא.  מבטיח.  בסדר.  פה.  ידון  הזה  יש  פשא  די.   10ש 

 11 מפורסמת חוברת. לפני שזה.  ה לאהצע

 12 נגמר הזמן.  עו"ד מיכה בלום: 

 13 ש עוד ארבע דקות. עידן ביקש שני משפטים. נצביע. עוד שני משפטים.  י  רובר:  מר אבי ג

חממיות עידן למדן:  עו"ד  שמופיע  פה  נאמר  אחד,  להתייחס,  רוצה  של    אני   14באתר 

 15. זה מופיע באיזה ידוער לחממיות. כשמגוונים. אכן זה נכון אין לנו שום ק

 16ע יחד  ן זה מופישהוא עמוד כשמדברים על כל ההתנדבות שיש בעיר ולכ

במסגרת   לעיר  ששייכים  גופים  עשרות  מיני  כל  ועוד  תקווה  חסדי   17עם 

 18  המרכז להתנדבות. זה דבר ראשון. יש רשויות שמפעילות את החממיות 

 19גם  זה  ם את השירות היס. יש רשויות כאלה. אנחנו מציע "באמצעות המתנ

נותן את הפדגוגיה ואת כל הסיוע העוטף  "פה. המתנ  20ס בדרך כלל תמיד 

 21עשה ברווחה. הדבר הזה קיים והדבר הזה נכון ואנחנו מוכנים  שהפיקוח נכ

 22לתת את זה גם פה. כמו פרויקטים נוספים שאנחנו עושים על זה דיברתי  

יוכל מקצועי לבחור ביההצע  23כמה חלופות    ןה מדברת בעד עצמה. האגף 

 24את הדברים האלה. אני חושב שלהתעלם אני מאוד עקבי, גם בגן   תתול

 25חר, גם בעמותות וגם פה יש פה איזה שהיא כוונה  ם באור השד חמד ג"חב

 26להפסיק לתת לכל מיני אנשים ואפילו אם יש שם רק חמישה מסורתיים 

ולהתחיל להביא אותם לאיזה  לא מעבר,  להבין א יתברך   27ותם על השם 

כיוון. אני להש ניתן דוא   28בר הזה לא מסכים אני רוצה שיהיה מצב שבו 
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שרונית   רמת  ברוח  האשירות  ידי  מוכנים  על  אנחנו  האגף  ובשיתוף   1גף 

 2 לעמוד בצרכיו.  

 3  ?מי בעד  מר אבי גרובר:  

 4   כל מה שאמרתי לך ולגיא בוא נשב עם האגף. : לב-מר רמי בר

 5  מי בעד. אתם רוצים יש    מר אבי גרובר:  

זה האאם   : לב-רמי בר מר את  נעשה  במגוונים  זה  את  לעשות  רוצה  שהוא  יחליט   6גף 

 7להביא משהו ממלכתי נביא משהו ממלכתי.    האגף רוצהבמגוונים. ואם  

 8 זה מה שאמרתי.  

 9 פעם.  מי בעד ההצעה לסדר? שמונה. מי בעד ההצעה לסדר שלהם. עוד   מר אבי גרובר:  

 10 אתם בעד.  גב' דברת וייזר: 

 11 ? עהמי בעד ההצ  :  רמר אבי גרוב

 12 מהתחלה.  גב' דברת וייזר: 

 13 מי נגד.  ? שמונה. כן. מי בעד ההצעה שלהם   מר אבי גרובר:  

רוצה  : מר מיכאל דורון ואני  להצביע  יכול  לא  אני  מתנגד.  שאני  להגיד  רוצה   14אני 

יכול להצביע על שום הצעה שלא   15מוצאת קודם פתרון    להסביר. אני לא 

 16 לילדים 

 17 ם ישבו בבית. לדימה שיהיה. הי הז מר יעקב קורצקי: 

 18 אל תדאג.  ד"ר צחי שריב: 

 19 ונה שש. ההצעה עברה שמונה שש. ה עברה שמחבר'ה ההצע  מר אבי גרובר:  

 20 תודה רבה.  עידן למדן:  עו"ד 

 21 ? יש לך את השמות  מר אבי גרובר:  

 22 מיכאל,  :נגד ורץ:מר ערן ש

 23  דיון.   ימיכאל, רמי, עופר רביד אתם רוצים בל  גרובר:  מר אבי 

 24נעשה   לפרוטוקול אני אומר שהתנגדתי להצעה רק בגלל העובדה שזה לא : לב-ברמר רמי 

 25הגורם המקצועי. ואם זה יעשה עם הגורם המקצועי אני אצביע בעד.   דרך



 04-8666313חברת איגמי,                                                                                                                                                   

 11.4.21יאה  מן  המניין  מיום  מישיבת  מל  27כל מס' פרטי

134 

 1 ואני רוצה שזה ירשם בפרוטוקול. 

 2 

 3 החלטה:  

 4 פרויקט החממיות באמצעות עמותות הקשורותהפסקת הפעלת ל הצעה לסדרהה ושרא

 5 אוגוונים צעות מאמקט בהפרוי עיל אתיפאגף הרווחה  .לה ראשיתאו קהילגרעין התורני ו/

 6 ן התורני.  ור לגרעישאינו קשאחר  צונירם חיגו

 7בת שבע ביא,  דני לגיא קלנר, צחי שריב,  דברת ויזר, עידן למדן, רוני בלקין, נטע זיו,    –בעד  

 8 (.8אלקובי. )

 9 

 10 (6יעקב קורצקי, אבי גרובר. )קליך, רביד פלד,   אל דורן, רמי בר לב, עופריכמ –נגד 

 11 

 12 

 13מי בעד להאריך את הישיבה. חמש. מי נגד. שש. טוב לא הוארך. אני לא    מר אבי גרובר:  

 14   ישיבה הבאה ממשיכים מאיפה שהפסקנו.  הצבעתי.

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 :קובץ החלטות 

 22 

 23 .  יונופול חב"ד במרחב הציבורסיום מ  –  30.12.20. הצעה לסדר ירון גדות  5

 24 

 25  :החלטה

 26 .סדר לא התקבלה לה הצעה

 27 (2ירון גדות, רביד פלד. ) – בעד

 28מיכאל דורון, עידן למדן, נטע זיו, גיא קלנר, צחי שריב, דני לביא, בת שבע אלקובי,    –נגד  

 29 ( 8אבי גרובר. )

 30 ( 3דברת ויזר, רוני בלקין, יעקב קורצקי. ) –נמנע 
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 1 

 2 

 3לאירוע  לילת קשר פוליטי שפוליגרף ל – 3.2.21גדות   . הצעה לסדר ירון6

 4  .חזירראש ה

 5 

 6 עטנ  'פורפ  לש  ןוכדעה  תובקעב  רדסל  העצהה  תא  ריסה  תודג  ןורי  :הטלחה

 7 .ינוי ף וסב העצהה תא הלעי .ויז

 8 

 9 

 10 רים. "אופן הצגת תב – 9.2.21ר צחי שריב מיום . הצעה לסד7

 11 

 12  החלטה:

 13 בעדברת וויזר, בת ש קין, גיא קלנר, צחי שריב,רוני בל :ההצבעב  וחכנש ל חברי המועצהכ

 14אלקובי, רביד פלד, עופר קליך, אבי גרובר, מיכאל דורון, עידן למדן, נטע  

 15צגת אופן הלסדר להצביעו פה אחד בעד ההצעה  (12) זיו, דני לביא

 16 שלא עלה להצבעה. מלבד הרקע רים למועצה "התב

 17 

 18 

 19הפסקת הפעלת פרויקט   - 8.4.21עה לסדר עידן למדן וגיא קלנר הצ. 8

 20ת הקשורות לגרעין התורני ו/או קהילת ועמות  ות באמצעותיהחממ

 21 ראשית

 22 

 23 החלטה: 

 24הפסקת הפעלת פרויקט החממיות באמצעות עמותות הקשורות ל הצעה לסדרהה ושרא

 25 "גווניםמ"  צעותאמקט בהפרוי עיל אתיפאגף הרווחה  .לגרעין התורני ו/או קהילה ראשית

 26   .ן התורניור לגרעיקששאינו אחר  צונירם חיגו או

 27בת שבע ביא,  דני לר, עידן למדן, רוני בלקין, נטע זיו, גיא קלנר, צחי שריב,  דברת ויז  –  בעד
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 1 (.8אלקובי. )

 2 

 3 (6)קב קורצקי, אבי גרובר. יכאל דורן, רמי בר לב, עופר קליך, רביד פלד, יעמ –נגד 

 4 

 5 

 6 
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