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והפרת ההסכמים הקואליציוניים  החברתיות ברשתות מאיימתבהמשך להתנהלותך הבריונית וה

החירום שיזמתי עם  ברגל גסה, באופן המזכיר משטרים אפלים, התעלמת וחסמת את תוכנית

פגעת בילדי העיר. במקום בכך גן ממשבר הקורונה ו-מומחים ואנשי מקצוע לצמיחת ילדי רמת

ל חתרת תחת הבטחותיך לציבור לפעו כפי שכל מנהיג ראוי היה עושה, פועלי בנושא,לברך על 

לת גן. בכך של-סמכויותיי להובלת מערכת החינוך ברמתב כוחנותב פגעתבשיתוף פעולה מלא עמי ו

לדאוג לילדים  -גן -ממני את מהות תפקידי ואת השליחות שהביאה אותי לשרת את תושבי רמת

 ולבני הנוער בעיר.

 
 חזורשאוכל ל על מנת ,להחזירך לדרך הישרגן ניסיתי לעשות הכל -יקי רמתעל אף זאת, בעצת ות

ולאזן את אופייך והתנהלותך לטובת הציבור. פניתי אליך ישירות, בתקווה שאולי תתעשת ותשוב 

לפעול לאור ההסכם החתום, המוקלט והמצולם בינינו ולאור מחויבותנו המשותפת לציבור, אך 

 שוב נתקלתי בקיר אטום, בזלזול ובהתנשאות.

ות, חמלה, אכפתיות, ובראש ובראשונה לאורך כל דרכי הציבורית, דאגתי לשמור על יושרה, שקיפ

על בסיס ערכים אלו ועל בסיס  לשים את טובת תושבי העיר בראש סדר העדיפויות שלי. –

לאפשר לי לקדם את "תוכנית אילני" ולשותפות מלאה בינינו, נעניתי  יהתחייבותך לציבור ואלי

ך אותך לראש העיר לבקשתך, ערב סיבוב הבחירות השני, להעניק לך את תמיכתי ובכך להפו

 ולהרכיב איתך ועבורך את הקואליציה הזו. 

 
תחת פעולותיי החשובות לקידום  לחבל ולחתור במשך תקופה ארוכה פעלת בכדי להצר את צעדיי,

בשבועות האחרונים החמירה התנהגותך ובמעין ריצת  מערכת החינוך, קודש הקודשים העירוני.

במסגרת בית יד לבנים, הרובעים גם תושבי העיר אמוק פעלת לפגוע באפשרותי לפעול למען 

והשכונות והפארק הלאומי. ניצלת את האיפוק שהפגנתי כלפי התנהלותך זו, מתוך אחריות לעיר 

ובהודעת וואטסאפ עלובה, עברת , חינוךבחירום קד ביישום תוכנית הולתושביה ובמטרה להתמ

מלעמוד בראש  מנעת ממניו עשייתיהעריצים, הפסקת אותי בעיצומה של ון את הגבול. כמו אחר

. בכך, זלזלת בעשרות אלפי תושבי העיר שבחרו בי מערכת החינוך – החלק החשוב של שליחותי

 ובאלה שבעידודי הלכו ובחרו בך בסיבוב השני לראשות העיר. 

 ם רביםבאמונם של תושבי -חמור מכך באמוני, ומהר מאד, מהר מדי, נפלת בחטא היוהרה, מעלת 

 בעיר.

 אייר תשפ"א וט"
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עד היום, הסכמתי לבלוע צפרדעים, על מנת שאוכל להמשיך ולפעול לטובת תושבי העיר, אולם 

 וחוסר שקיפות. מינהל לא תקין על אתה גרוע יותר מכל אלו שנלחמת נגדם והטחת בהם האשמות

. מסדרונות העירייה הפכו תחת בעירנו נראוהגדלת והוספת נורמות קלוקלות שמעולם לא  ,על כך

"קן הקוקיה", מרכז לקבלת החלטות לא תקינה ולא מקצועית שמיושמת לבקשתך מעין הנהגתך ל

באמצעות עוזרים ומקורבים מעל ראשיהם של אנשי המקצוע והכל תוך שיקול של רווח פוליטי, 

עלבונות בתושבים ול דעת, באימפולסיביות, מטיח שיק בחוסראתה פועל של ממש. חצר ביזנטית 

 .להחרימםבעירייה ודורש מגורמי המקצוע  שאינם מתיישרים עמך תושביםמחרים , ובנציגי ציבור

 בתקופתך הפכת את העיר לזירת שנאה ואלימות בין אוכלוסיות שונות. הכי גרוע, 

מגלה לנו את אופייך  (,4 -)לדוג': טופס ה בחירתך לפגוע בנבחרי הציבור ולהסתיר מידע חיוני מהם

אינטרסים ה - ואת השיקולים הזרים שעומדים בבסיס כל החלטה שמתקבלת על ידך אמיתיה

, בראשותך מלוכה ןמעי גן-יצר ברמתמבקש לי ניכר כי אתה האישיים והרווח האישי שלך מכך.

שזורעת פחד ואימה בקרב כל מי שמציג עמדה מנוגדת ושלא מתיישר עם מדיניות "שתיקת 

 מבקש להנחיל.  אתהתה הכבשים" או

ח״צנות בוטים גן יכולה לעשות למען כרמל שאמה, בשיקולי י-במה רמת כולך עסוק

בהתאם למה ישיג לך את האייטם  הנוגעות לציבור, החלטותמקבל אתה  . לפיכךופופוליסטיים

 העדפת לבזבז כספי ציבור על פרסומך והאדרת שמך במקוםמה הפלא, שהבא בערוצי הטלוויזיה. 

 ,קיוויתי שהתפקיד יעניק לך תחושת שליחות ושאר רוח בניקיון העיר?להשקיע בחינוך ילדי העיר ו

 !זה חזק ממךאך 

 
בשנה האחרונה הנך עסוק בקידומך האישי בפוליטיקה הארצית, ולשם כך הפכת את עירנו היקרה 

משבר  יצריפול בבעיות השורש שגן למקפצה ותחנה בדרך עבורך. בזמן הזה זנחת את הט-רמת

גן ובני הנוער מתדרדר, מצאת לנכון לערוך -בזמן שמצבם הרגשי והלימודי של ילדי רמת. הקורונה

מסיבות, לחלק מתנות ולבזבז מיליוני שקלים מכספי התושבים במקום להשקיע אותם במקומות 

דור העתיד. מקווה שבקרוב תמצא לנכון לעדכן את חברי מועצת העיר ואת  - החשובים באמת

 חוששני שבזמן .שר לעתידה של אוניברסיטת בר אילןאב האמיתי סטטוס הנוכחיב, העיר תושבי

 והוא לא היחיד. נכס אסטרטגי חשוב מאין כמוהו. לאבד עלולההעיר שעבדת עבור עצמך, 

 
לחזק רק למלא את שליחותי, יש לי עניין  - או בכל כיבוד אחר ,אין לי עניין בכיסא, בתואר, בשכר

עמי את תחושת השליחות  מצער שאינך חולק .ולהילחם עבור התושביםגן -העיר רמתולטפח את 

 האופוזיציה.  שורותותפעל עבור תושבי העיר מ ועל כן סיעתי לא תמשיך עמך העזה הזאת


