
 מר אבי גרובר  – אל: ראש העיר 
 מר ערן שוורץ  – מנכ"ל העירייה       

 
 שאילתא  – מינוי מועצה דתית ויו"ר המועצה הדתית                                 

 
 ברמת השרון לא התנהלה מועצה דתית מזה שנים ארוכות. 

 החלופה התפקודית הייתה יו"ר מועצה דתית ממונה ע"י משרד הדתות יחד עם גזבר/רו"ח מלווה. 
 

העביר השר לשירותי דת, השר הממונה על נושא המועצות הדתיות, מכתב   2020לקראת סוף שנת  
 הדתית לאישור השר.  בקשה לעיריית רמה"ש להציג את מועמדיה למועצה

התקיים במסגרת ישיבת מליאת מועצת העיר דיון בנושא ע"מ לסכם רשימה מוסכמת של   6/12/20ב 
 מועמדים/ות(.  9 -מועמדים שיוגשו לאישור השר )ברמה"ש 

ה'מפתח' שנקבע היה כי כל שני/שתי חברי/ות מליאה יוכלו להציג מועמד/ת מוסכם/ת אחד/ת וכי  
די )יחדיו( תציג מועמד אחד עקב ייחודה כרשימה בעלת מאפיין של ציבור  רשימתו של שמואל גריי

 דתי. 
 

במהלך השנה וחצי שחלפו מאז לא עודכנה מליאת מועצת העיר על כל התקדמות בעניין עד  
התקבל אצלי מייל מעוזרת ראש העיר בו אני מתבקש לאשרר את בחירת סיעתי   1/6/22שבתאריך 

 במועמד/ת מטעם סיעתי. 
מדוע לא הופנה פורמט אחיד של הפנייה הזו אל כל חברי מועצת העיר אלא המייל נשלח לפי  תמהתי 

 חתך סיעתי. 
 עם רשימת המועמדים  6/12/20לבקשתי נשלח אלי סיכום דיון המליאה מתאריך 

 
במקביל ערכתי בירור זריז עם חלק מחברי המליאה שהעלה כי מיילים דומים הועברו בנפרד לפי חתך  

 סיעתי. 
כדי בדיקתי הופתעתי מעדכון כי לפני מספר חודשים מונה אחד מן המועמדים מתוך הרשימה   תוך

 שנים או עד שתמונה מועצה דתית לרמה"ש,    3כיו"ר המועצה הדתית רמה"ש לתקופה של 
 זאת מבלי שהדבר הובא לידיעת מליאת מועצת העיר. 

 
 להלן השאלות : 
ואל גריידי להעמיד מועמד  סירב מר שמ 6/12/20בישיבת המליאה שנערכה ב   .1

מטעם סיעתו )'יחדיו'( ולנקוב בשם. למרות זאת ברשימה שהועברה אלי מופיע שמו  
 של מועמד תשיעי, מטעמה של סיעת 'יחדיו' )שמואל גריידי(. 

בבדיקה שערכתי עם מר שמואל גריידי הוא מעולם לא אישר את התוספת של               
 המועמד התשיעי מטעמו. 

מי הוסיף את שמו של המועמד התשיעי ב"שמו" של מר שמואל גריידי וסיעת 'יחדיו'              
? 

מועמדים במשותף, על פי ה'מפתח'   3סיעות 'אח' )קורצקי( ו'בית' )גרובר( העמידו  .2
 שסוכם, אך שני חברי סיעת 'בית' )דוברת ווייזר ומיכאל דורון( פרשו לאופוזיציה. 

 יאה הללו הכירו את מהלך אישרור הרשימה ע"י סיעתם ? האם שני חברי המל            
 האם המועמדים המופיעים ברשימה המאושררת הינם על דעתם ?                          
 שנים ?  3האם מר ארז חפץ מונה כיו"ר המועצה הדתית לתקופה של  .3

 האם מר ארז חפץ היה/הינו מועמדו של יעקב קורצקי לתפקיד ?             
 כיצד מונה מר ארז חפץ לתפקיד ?                             

מדוע לא יודעו חברי מליאת מועצת העיר על העובדה כי מחליפים יו"ר וממנים יו"ר              
 קבוע למועצה הדתית ? 

מדוע נושא בחירת מועצה דתית לרמת השרון ואישורה מתבצע כמהלך שאינו   .4
 ובדות מוגמרות ? שקוף, תוך ניסיון להסתירו ולקבוע ע

 
מועצת העיר רמת השרון צריכה לכונן מועצה דתית ברמת השרון, מועצה דתית מאוזנת שתייצג את  

 כלל הציבור הרמת שרוני, על כל גווניו, בתהליך שקוף, מכובד ומכבד. 
 

 בברכה                                                                                                           
 רוני בלקין )רק(                                                                                                          


