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סדר היום:
א .דברי פרידה ע"י גב' יעל גרמן
ב.

הצהרת אמונים חבר מועצה חדש עו"ד אייל אורון

ג.

בחירת ממלא מקום ראש העירייה במקומה של יעל גרמן שהתפטרה מתפקידה ,על
פי סעיף  24ב' לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם(
תשל"ה1975-

ד.

המועצה תתבקש לאשר מינוי מר צבי הדר כסגן וממלא מקום קבוע בשכר של ראש
הרשות על פי סעיף  24ב' לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש רשות וסגניו
וכהונתם( תשל"ה1975-

ה .אישור מורשית ימה מטעם עיריית הרצליה
ו.

מינויים

ז.

פרוטוקול
דברי פרידה ע"י גב' יעל גרמן
דידי מור:

ערב טוב ,בבקשה לשבת .ישיבת המועצה פתוחה ,גברתי ראש העיר היוצאת,
יעל גרמן ,בבקשה ,דברי פרידה.

יעל גרמן:

כן ,ערב טוב לכולם .אני אקום כדי שאני אראה אתכם .לא צריך לומר לכם
שזה מעמד מרגש בצורה בלתי רגילה ,כי היום בשעה אחת וארבעים אני
סיימתי את תפקידי כראש העירייה ,אחרי קצת למעלה מ 14-שנים .אז אני
אומר כמה מילים .סגני וממלא מקומי ,אני מקווה ,ראש העירייה בעוד כמה
דקות ,יונתן יסעור ,סגניתי ,טובה רפאל ,סגני ,ובקרוב ממלא מקום ,צביקה
הדר ,חברי המועצה האהובים והיקרים מאוד ,אורחים נכבדים .אם נפתח
את המצע שלי ,ושלנו ,של הסיעה שלנו משנת  '98נגלה,

)מדברים יחד(
יעל גרמן:

נגלה כי יישמנו למעלה מ 90%-ממנו ,אחד הדברים הראשונים שעשינו,
הקמנו יחידה לאיכות הסביבה ,כפי שהבטחנו ,ואפילו הגדלנו והכרזנו על
הרצליה כעיר בת קיימא .פתרנו את בעיית הניקוז ברחוב העצמאות ,והיום
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כשעברתי בכל השיטפונות ,רחוב העצמאות זרם ,לא היו בכלל שיטפונות .זה
עבר לרב קוק ,שדרגנו את מכון הטיהור ויש לנו היום מי קולחין ברמה
השלישונית ,מיזגנו את כל מוסדות החינוך ,מי זוכר שהמאבק של ההורים
היה על מיזוג בתי הספר ,אז עשינו את זה .אבל המשכנו ,שיפצנו ,בנינו,
והקמנו גני ילדים חדשים ובתי ספר במאות מיליוני  .₪הקמנו ושיפצנו
מקוואות ובתי כנסת ,הקמנו תיכון דתי צומח ,שיפצנו עשרות רחובות,
הקמנו עשרות גנים ציבוריים ,וכמובן ,הקמנו לאחר מאבק ארוך ,אבל נחוש
ואמיץ ,את הפארק של הרצליה ,גם שלב א' ,גם שלב ב' ,והיום שלב ג' קורם
עור וגידים ,זאת למרות ובניגוד לכל מי שאמר שלא נוכל להקים ,שלא יהיה
לנו כסף ,הקמנו ספורטק ,מועדון נוער ,היכל אומנויות במה ,תיאטרון
מקורי ,סינמטק ,אודיטוריום בגורדון ,הצבנו את הרצליה במרכז התרבות,
עם קונצרטים פתוחים לקהל הרחב ,ביאנלה תרבותית ויוקרתית ,אירועי
תרבות מהריבים ,כולם פתוחים לקהל ללא תמורה .הגענו למקום הראשון
בזכאות לבגרות בקרב ערים מעל  60,000תושבים ,הנחלנו את לימודי
הדמוקרטיה בכל בתי הספר ,הצטרפנו והובלנו את המאבק לשחרורו של
גלעד שליט ,אנחנו מובילים בנגישות ובדאגה לאוכלוסיות עם מוגבלויות,
אבל מעל לכל ,הנהגנו תרבות שלטונית השמה במרכז את התושב ,נוהגת
במנהל תקין ,מטפלת בנושאים לגופו של עניין ולא לגופו של אדם ,ומחויבת
אך ורק לתושבים שלנו .וכל זאת עשינו והשגנו תוך שמירה על יציבות
כספית .קיבלתי עירייה עם גירעון שוטף ומצטבר של  146מיליון  ,₪מתוך
תקציב של כ 400-מיליון  .₪אני משאירה עירייה שזכתה בדירוג הגבוה
ביותר של  ,SNPטריפל  Aפלוס יציב ,עם עודף מצטבר של מיליוני .₪
עירייה שזכתה לפני שבוע בפרס הניהול התקין של משרד הפנים ודורגה על
ידי פורבס במקום שני בארץ אחרי תל אביב .אתם ,חברי המועצה ,סגניי,
מנכ"ל ,סמנכ"לים ,מנהלי אגפים ,עובדי עירייה ,אתם הייתם שותפים
מסורים לי במשך  14שנים של עבודה וכל כך הרבה אהבה .תודה לכולכם.
)מחיאות כפיים(
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ולסיום ,כמובן ,אני מבקשת לאחל הצלחה לראש העירייה הבא ,לסגנו
וממלא מקומו ,לסגנית ,לכל חברי המועצה ,שיחדיו ימשיכו להוביל את
העירייה בנתיב הסלול להצלחה ,לשגשוג ,ליושרה ,ולתקינות שלטונית.
שיהיה לכולם בהצלחה.

)מחיאות כפיים(
הצהרת אמונים חבר מועצה חדש עו"ד אייל אורון
דידי מור:

כן .יש לנו חבר מועצה חדש ,עורך דין אייל אורון .הוא מתבקש להצהיר
אמונים למועצה ,בבקשה.

אייל אורון:

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי
במועצה.

דידי מור:

אוקי .אנחנו נעבור ישר לסעיף הבא.

בחירת ממלא מקום ראש העירייה במקומה של יעל גרמן שהתפטרה מתפקידה ,על פי
סעיף  24ב' לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם( תשל"ה1975-
בחירת ממלא מקום ראש העירייה במקומה של גברת יעל גרמן שהתפטרה
דידי מור:
מתפקידה ,על פי סעיף  24ב' לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש רשות
וסגניו וכהונתם( תשל"ה .1975-לסעיף זה צורף לחברי המועצה העתק מכתב
ההתפטרות ,העתק סעיף  24לחוק ,ועותק הסכם קואליציוני בין סיעתו של
מר יהונתן יסעור ,לסיעתו של מר צביקה הדר .מי מבקש להסיר את
מועמדותו בעניין הזה?
דרור עזרא :יש לי שאלה.
דידי מור:

כן.

דרור עזרא:

בנושא ההסכמים הקואליציוניים .הוצג פה רק הסכם קואליציוני אחד ,האם
אין הסכמים קואליציוניים אחרים?

דידי מור:

אם לא הושם על השולחן ,אז אין.

דרור עזרא:

מה זה אין?

דידי מור:

סליחה ,שנייה ,אנחנו נפרדים מיעל בתודה גדולה.

יעל גרמן:

לא ,לא ,אני נשארת פה.
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בהצלחה ,תודה רבה.

)מחיאות כפיים(
דידי מור:

כן ,דרור.

דרור עזרא:

הסתכלתי ,יש פה מינוי ,למשל ,של,

דידי מור:

כשאנחנו נגיע למינויים,

דרור עזרא:

לא ,בסדר ,אבל זה צריך להיות בהסכם קואליציוני.

דידי מור:

אנחנו נגיע למינויים ,אנחנו מצביעים עכשיו רק על בחירת ממלא מקום
לראש העירייה .זה לא על סדר הסעיף הזה מה שאתה רוצה עכשיו להעלות.

דרור עזרא:

אבל אנחנו שואלים על ההסכמים הקואליציוניים.

דידי מור:

יש הסכם קואליציוני,

דרור עזרא:

לא בעל פה ולא בכתב.

דובר:

אמרו לך שאין ,די ,בוא נתקדם.

דרור עזרא:

אני רוצה לשמוע מיונתן.

יהונתן יסעור :הסכם רק בכתב יש.
דרור עזרא:

יש רק הסכם אחד בכתב?

יהונתן יסעור :כן.
דרור עזרא:

בסדר.

דידי מור:

אוקי? אוקי ,מי מגיש מועמדותו לתפקיד ממלא מקומה של ראש העירייה,
מר יונתן יסעור ,יש עוד מועמדים? אין .מר יסעור עומד לבחירה ,יש כאן ,18
לא ,יש  17נוכחים ,יוסי קוממני חסר ,ומנצור חסר ,מי בעד ירים את ידו
בבקשה?

דרור עזרא:

צריך להיות שמי.

דידי מור:

סליחה ,מי בעד ירים את ידו ,בבקשה .כולם פה בעד ,מי נגד? אחד נגד .מר
עזרא .מי נמנע? אחד נמנע .מר עולמי .מר יסעור ,ברכותיי.

)מחיאות כפיים(
דידי מור:

אתה רוצה לדבר.

יהונתן יסעור :כן.
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בסדר.

יהונתן יסעור :ערב טוב ,אני מודה לכם ,חברי המועצה ,ובמיוחד לסגני וממלא מקומי,
צביקה הדר ,לסגניתי טובה רפאל ,על התמיכה שהבעתם בבחירתי לתפקיד
ראש העירייה .במהלך  14השנים האחרונות כיהנתי כסגן וממלא מקום של
ראש העירייה יעל גרמן ,בשנים אלו היה לי הכבוד להיות שותף מלא בניהולה
של העיר,
)מדברים יחד(
יהונתן יסעור :בשנים אלו היה לי הכבוד להיות שותף מלא בניהולה של העיר ,להתוויית
דרכה ולתכנונם וביצועם של פרויקטים רבים לרווחת התושבים .החל בפארק
הרצליה ,הספורטק וטיילת החוף ,דרך מערך שבילי אופניים ,פיתוח רחובות
וגינות ציבוריות ,שיפור התחבורה בעיר ,העצמת נושא איכות הסביבה
והנגשת העיר .כמו כן ,מיצבנו את הרצליה כעיר התרבות המובילה באזור,
בכך הפכנו את הרצליה לעיר שתושביה גאים לגור בה .מערכת היחסים
החברים שהתקיימה בין ראש העירייה היוצאת ,יעל גרמן ,וביני ,ויחסי
האמון וההערכה ההדדיים היו חשובים לי ביותר .על כך ועל עוד כל כך הרבה
אני מודה לך יעל מקרב לב ,ומאחל לך הצלחה רבה בהמשך הדרך בכנסת
ישראל.
)מחיאות כפיים(
יהונתן יסעור :כעת ,הגיע הזמן שאנצל את הניסיון הרב שצברתי על מנת להגשים את החזון
שלי ,להעניק איכות חיים גבוהה ושווה לכל תושבי העיר ,במזרח העיר,
במרכז העיר ובמערב העיר ,לשם כך אפעל באופן מיידי במספר תחומים,
המשך ההשקעה בתחום החינוך שהינו הבסיס לעתיד ילדינו ולחוסנה של
מדינת ישראל .חיזוק הקשר ושיתוף הפעולה עם תושבים ,שיפור פני העיר
וסביבת המגורים ,שדרוג התשתית של הרחובות ,הכבישים והמרחב
הציבורי ,וייעול עבודת העירייה בדגש על השירות לתושב .והעצמת תחומים
מקדמי שוויון ,כמו פנאי ,ספורט ,תרבות ונגישות .בכוונתי להקים מספר
גופים שיתמכו בחזון שהצבתי ,יחידה לתכנון אסטרטגי ,יחידה להתחדשות
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עירונית ולשכה לתאגידים עירוניים .מועצת העיר בראשותי תקיים
קואליציה רחבה וחזקה שתייצג את כל תושבי העיר ,המועצה תעניק רוח
גבית ותמיכה למימוש החזון ,איכות חיים גבוהה ושווה לכולם .אני קורא
לכם ,חבריי למועצת העיר ,להפגין מעורבות ויוזמה בפעילותכם הציבורית
המבורכת ,יחד ,ורק ביחד ,נעמוד באתגר ונשיג את המטרות החשובות
הניצבות בפנינו .ומילה לעובדי העירייה ,מנהלות ,מנהלים ,עובדות ועובדים
יקרים ,כראש העירייה אמשיך לראות בכם כוח מקצועי ,איכותי ומסור
הפועל ללא לאות לרווחת התושבים .אני משוכנע שבמאמץ משותף נצעיד את
העיר להישגים נוספים .ולסיום ,תודה אישית מיוחדת לעובדות הלשכה שלי
שליוו אותי כל השנים האלה כסגן ראש העיר ,בנאמנות ובמסירות רבה .אני
מאחל לכולנו שיתוף פעולה פורה והנאה מעשייה למען העיר הנפלאה שלנו,
ומתחייב כי דלתי תמשיך להיות פתוחה בפני כולם ,תושבי הרצליה ,כפי
שהייתה עד היום .תודה רבה.
)מחיאות כפיים(
דידי מור:

ביקשו רשות דיבור מר וויס ואחריו מר שריקי והגברת רות רזניק .מר וויס,
בבקשה.

צבי וייס:

ראשית ,אני רוצה לברך את ראש העיר היוצאת ,גברת יעל גרמן ,שעבדנו 14
שנה בשיתוף ,אמנם בלי הסכם קואליציוני כתוב ,אבל אני רואה את עצמי,
אמנם שותף קטן ,אבל לכל הדברים שראש העיר הציגה פה .אני רוצה לברך
את ראש העיר הנכנס ,שנבחר עכשיו ,מר יונתן יסעור ,את ממלא מקום ראש
העיר ,צביקה ,טובה היא כבר רק ממשיכה ,אבל גם אברך אותה ,ואת כל
חברי המועצה ,אני ביקשתי רשות דיבור כי אני רוצה להבהיר דבר ,נקודה
מסוימת .היו שהיו מודאגים או שחששו שאני אהיה סגן ראש העיר ,מסתבר
שלא היה להם על מה לחשוש ,לא חשוב ,ואני את הנקודה הזאת ,אני לא
צריך להבהיר ,אבל אני אומר ,יש לי הזדמנות סביב השולחן הזה יושבים
שלושה חברים שהתמודדו על תפקיד סגן ראש העיר ,על ראש העיר ,וכל אחד
מהם יכול להעיד אם בכלל דיברתי איתם על זה ,או בכלל העליתי את זה,
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יונתן ,אני ביקשתי? צביקה ,או ? לא צריך עדים ,זה עובדה .ואני אומר לכם
גם ,ראינו גם ,כי זה מה שהיו בערב יש פה ,זה יהיה התוצאה הסופית ,ולמה?
כי אני יודע כמה ראש העיר וגם משיחות שהיו לנו ,היא כל כך ראתה
חשיבות בתוצאה של הבחירה של הערב הזה ובמעמד הזה ,ורק בראיון
האחרון שהיה בקול הרצליה ,היא הביאה לידי ביטוי כמה היה חשש ,אם זה
לא היה קורה ,הבחירה הזאת ,אם היו הולכים להתמודדות ואם היה זה,
והתוצאות שהיו באמת נובעות מזה ,ולכן ,אנחנו יודעים שראש העיר ,היא
הלכה על נושא מסוים ,במשך  14שנה היא לא פספסה ,אז אם באמת זה
המהלך ,אז לכן ,לא התמודדנו ,וגם לא נכנסנו לכל מיני משאים ומתנים
קואליציוניים ,אנחנו ראינו את העניין ורואים אותו ,ואני מדבר פה בשם
ארבעה חברי מועצת עיר ששניים ,אחד בדרך ואחד לא יכל להגיע והם ביקשו
לצרף אותם להצבעה ,אם זה אפשרי ,אני באמצע המשפט ,אם זה אפשרי.
אבל בכל אופן ,אני מביע את עמדתם .אני לא רוצה עוד להאריך ,אבל אנחנו
נמצאים בפרשת השבוע ,בפרשת שמות ,קראנו ויקם מלך חדש אשר לא ידע
את יוסף .ראש"י אומר שני פירושים ,אחד ,זה לא ידע את יוסף ,זה מלך
חדש ,זה הפירוש החדש ,הרגיל ,בא מישהו ,הולך מישהו בא ,ופירוש אחר
אומר שהתחדשו גזרותיו ,הוא עשה גזרות חדשות ,זה אותו מלך ,אני בטוח
ואני מקווה מתוך השיתוף פעולה ,שהפירוש הראשון הוא נכון ,בכל אופן,
ראש עיר חדש .אנחנו ,בכל אופן ,בפעילות שלנו לא נכנסנו לפרטי פרטים
איזה תחום נעשה ובמה נקבל ומה ניתן ,אבל אני לא אסתיר שאנחנו במועצת
העיר נפעל בטובת העיר ותושביה ,בכל התחומים ,אבל יחד עם זאת ,בין
היתר ,נתמקד בהעמקת הזהות היהודית וחיזוק השורשים של הבית היהודי,
ואני לא מתכוון לבית היהודי שהיום כולם מדברים בו ,אלא הבית היהודי
שכל אחד ואחד מכם בא ממנו לפני דור ,לפני שני דורות ,זה הנושאים שגם
בהם אנחנו נשתתף .לסיום ,אני מאחל הצלחה לראש העיר ,לסגנו וממלא
מקומו ולכל הצוות המנהיג ,ובעבודה משותפת ,כפי שנהגנו בקדנציה אצל
ראש העיר יעל גרמן ,אני מקווה ובטוח שנפעל גם בשמונה ,תשעה חודשים
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הקרובים.
דידי מור:

כן ,מי בתור? מר שריקי ,בבקשה.

אליהו שריקי :אני רוצה לנצל את ההזדמנות להביע את אהבתי  ...לראש העיר היוצאת
הגברת יעל גרמן .פרשת השבוע עוסקת  ...המנהיג של עם ישראל ,אם מגיע
 ...שמקבל הודעה מהקדוש ברוך הוא עצמו ,הוא  ...ברוח התקופה הזאת
היום  ...כמסרב פקודה ,כמו שהיה אומר ,אין בני ישראל  ...ואיך  ...והפשט
הוא ,אם בני ישראל לא שמעו אלי ,איך  ...ובמיוחד לאור המוגבלות שלי,
אבל חכמים מפרשים את הפסוק בצורה שונה ,בני ישראל  ...ואיך  ...מכאן,
אהבת ישראל זה המסר העיקרי של משה ,גם  ...מצד הקדוש ברוך הוא ...
אני מניח שאם  ...אז היה מסר שלהם היה  ...מי שמתון ומתפשר ,למרות
שהוא מאמין שכל האמת בידיו ,סופו  ...מבחינה הגיונית ,החיבור בין נציגי
ש"ס ליעל גרמן היא נראתה בלתי אפשרית ,האמת שכל קבוצה שונה באופן
מהותי ,ובכל זאת ,השכלנו במשך השנים להתעלם מהשונה ,ולחפש את
המעגל המשותף .המטרה של כולנו הייתה טובת הציבור ,כשהבנו שהצד
השני לא רוצה להזיק ,מצאנו את הבסיס לשיתוף ,והיום ממרום גילי אני
יכול לומר ,מעולם לא  ...על מה שוויתרתי .התחלנו באופוזיציה ,וסייענו
לראש העיר לקדם אינטרסים עירוניים ,מול משרדי הפנים שהיו  ...מבלי
שהתבקשתי על ידי ראש העירייה וללא ידיעתה  ...הייתה  ...מצדינו בגלל
הקדוש ברוך הוא ומצידה משום אמונתה וערכיה .היו מצבים  ...יעל ואני,
נגד נציגי ש"ס של הממשלה ,כשהאינטרסים של העיר קדמו לכל אינטרס
אחר .העיתונות אצלי הייתה תמיד מחוץ לתחום ,אומרים שהעיתונות היא
כלב השמירה של דמוקרטיה ,מבחינתי היא כלב תקיפה ,השימוש בה לעיתים
לא משמש את המטרה של סיוע לאזרח ,אלא של אינטרסים של אגו .כאיש
ציבור וותיק מאוד הייתי רוצה להעביר מסר  ...אם אתם מבקשים לכתוב ...
הימנעו מפרסום שמונע מאגו בלבד ,אינטרסים אישיים פוגעים ומונעים
עשייה למען הציבור .פנים רבות לתורה ,כבד את האחר ,גם כשדעתו שונה
ממך .פתרו בעיות באופן יסודי ,הימנעו מפגיעה .התעסקו בבנייה ושיפור

"חבר" – הקלטה ותמלול

00229

ל.ש.

10

במקום בסיכון  ...בדרך של שיח מנומס ותרבותי ,כל חילוקי דעות הניתנים
לגישור באמצעות אנשים .בסופה של  ...אני מבקש לברך את יעל גרמן
ולהודות לה על החברות ,ועל האמון ושיתוף הפעולה ,אני חושב שאפשר
ללמוד ממנה על המחבר ולא  ...על היכולת של האדם להתעלות מעל
האינטרסים הצרים והאישיים ולקדם את אינטרס הציבור .בהזדמנות זו אני
רוצה לברך את ראש העיר יונתן יסעור ,ואת ממלא מקומו ,אנחנו מקווים
שתצליחו להנהיג את העיר בחודשים שנותרו עד הבחירות הבאות ,כהמשך,
בשלום ובשלווה ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יצליח את דרככם.
ברשותכם ,חברי המועצה ,אביא משפט אחד ממקורות ,ההתייחסות
למחלוקת ,נביאים ניבאו וחכמים עקבו ,ויוסיפו לספר דעת המחלוקת ,ולא
הגיעו לתכליתה ,לכן שנאו אותה ,נוסו מפניה והתרחקו מכל אוהביה ורעיה,
וגם  ...שהוא  ...התנקרו ורחקו קרבתם ,בין  ...תודה רבה.
)מחיאות כפיים(
דידי מור:

גברת רזניק ,בבקשה.

רות רזניק:

ערב טוב ,מה ,אני לא יודעת אם לומר חג שמח ,או חג עצוב ,אבל אני חושבת
שאני מדברת מן נהמת ליבם של

רבבות רבות של תושבי הרצליה

שמצטערים מאוד שיעל גרמן עוזבת אותנו ,והולכת לדרך חדשה ,שאולי היא
תעשה בה הרבה יותר חייל ,אבל את מה שאת עשית בעיר הזו ,את הערכים
שאת הטבעת ,אף אחד לא יכול לשחזר ,ואני יודעת שאנחנו נשמור על
המורשת שלך.
)מחיאות כפיים(
רות רזניק:

אני רוצה עוד להגיד שאת היית ראש העירייה הראשונה ,או הראשונה ,את
ומרים פיירברג שבאמת יצאו פרצו את מחסום רשויות הערים במדינת
ישראל לנשים .עד אז לא היו דברים כאלה ,הייתה גברת חנה לוין בראשון
לציון ,אבל ראש לציון הייתה עוד מושבה מנמנמת באותם הימים .לא ייתכן
שבמדינת ישראל בשנת  2013יש מיעוט כל כך קטן של נשים בפוליטיקה ,של
נשים שקובעות מדיניות ,ויעל ,את הטבעת את חותמך ,את קבעת שיש מנהל
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נשים בהרצליה ,והמנהל חי ,תוסס ,עוזר לאלפי נשים ,דבר שלא מתבצע באף
עיר אחרת ,אז תודה רבה לך על מנהל הנשים .תודה רבה לך על כל הדברים
שנאמרו לפניי ,ובמיוחד לנושא הבריאות שאת עזרת לנו לקדם ולהביא את
הרצליה להישגים שאין באף מקום אחר ,את לימדת אותנו כיצד בנועם,
ובחשיבה רציונאלית ובקור רוח ,הרי עם זאת ,עם יד מכוונת ומנהיגה קבעת
דפוסי עבודה אחרים ,אפשר להיות ראשי ערים נקיים ,טובים ועושים לטובת
העיר שלהם ואת הוכח שניתן,
)מחיאות כפיים(
רות רזניק:

ואין לי כל ספק כי יונתן יסעור ,וצביקה הדר ,וטובה ,טובה רפאל ,שלושתם
חברים טובים שלי ,ימשיכו בדרך שלך ,אולי ימצאו אופקים ואפיקים
חדשים ,אבל הקו ,הכיוון ,את התווית ואנחנו כולנו ,בשם כל חברי המועצה,
נמשיך בדרך.

)מחיאות כפיים(
דידי מור:

לחיאני ,בבקשה.

לחיאני:

אני מבקש להוריד את הטקס,

דידי מור:

אנחנו תכף עוברים לסעיף הבא.

לחיאני:

אני סומך על יונתן שלא ייתן לך לעשות לי קונצים .יעל כשמה ,יעלת חן
אמיתית ,אישה אצילה ויפה ואינטליגנטית ,ישרה ,חברת אמת ברמות שאין
דברים כאלה בפוליטיקה ,ואנחנו בשלטון המקומי זכינו לקבל אותה כיושב
ראש וועדת החינוך ,והיא ,רבותיי ,פשוט הייתה מדהימה ,וכל מה ש אתם
מספרים פה ,אנחנו ראינו את זה כולנו אצלה ,באינטגריטי ,ביושר ,ביכולת
שלה לראות ולהתחבר לחלש ,והיכולת שלה להתחבר לש"סניקים ,לההוא
מבית"ר איך קוראים לו ,לא ליצמן ,אחד מבית"ר עילית ,שם נחמד כזה יש
לו ,גוטרמן ,אפילו לגוטרמן ,באמת ,ואני אומר לכם ,מאיפה שאני בא
אומרים ,אשת חיל מי ימצא ,ורחוק מפנינים יכרה  ...איפה ראיתי אותו ,זה
שרותח בו ,רתח בלב בעלה... ,

)מדברים יחד(

"חבר" – הקלטה ותמלול

00229

דובר:

12

ל.ש.

 ...זה מה שאמרתי בהתחלה ,אתה רואה?

)מדברים יחד(
לחיאני:

 ...היא נתנה דרך לכל הרצליה ,היא יושבת איתי בוועדה המחוזית ,לא קם
ראש עיר כזה ,שנלחם עבור התושבים שלו ,נגד קבלנים ,נגד יזמים ,נגד
וועדות ,נגד  ...התושבים של הרצליה יהיה ,ואני אומר לכם את זה ,אין לי
רצון להיבחר בהרצליה ,אין לי חלק בלפיד ולא נחלה בבן ישי ,אומר את זה
בתור יהודי פשוט וישר ,ובשם השלטון המקומי ,אני אומר לך שאת ,שהיית
אור ,ובאמת ,מגדלור אמיתי לראשי ערים ,אנחנו מחבקים אותך ,מנשקים
אותך ,והבאנו לך זר קטנצ'יק ,חמוד ,מהרצליה של פרחים שאת הכי הרבה
אוהבת.

)מחיאות כפיים(
לחיאני:

ולך ,יונתן ,באמת ,הרבה הרבה הצלחה .תשמע בקולה .כי כל עוד אתה
תשמע בקולה ,אתה תצליח ,תשמע בקולה ואתה תצליח .כי פרעה שלא שמע,
הפרעה שקם ולא שמע ,קיבל על הראש ,הפרעה ששמע זכה לשגשוג ,לשבע
שנים מדהימות ולהיות מלך על כל העולם העתיק .שיהיה לך הרבה הצלחה.

יהונתן יסעור :תודה רבה.
)מחיאות כפיים(
דידי מור:

כן .ירון.

ירון עולמי:

אני האמת רוצה להצטרף לברכות ,אחרי  14שנים ,אמנם אנחנו ,אני לפחות
עשר השנים האלה ישבתי באופוזיציה ,אבל בהחלט תמיד השתדלנו להיות
ענייניים ואחראיים ,וכאשר התנגדנו התנגדנו ,אבל כאשר הסכמנו ,הסכמנו,
ואני מאמין שבסופו של דבר ,כאשר דברים נעשו לטובת העיר ,אם זה בנושאי
חינוך ,וגם בתרבות ,מה שהסכמנו ומה שלא ,ובנושאי תשתיות ונושאים
נוספים ,סך הכל היות ואני וגם משפחתי גרים בהרצליה אני יכול להגיד שאני
גאה להיות הרצליאני ,ואני מאחל לך הצלחה בהמשך דרכך ,וכמובן ,לך,
יונתן ,שנבחרת היום להיות ממלא מקום ראש העיר ,אני מאחל לך הצלחה
בחודשים הקרובים ,ובאמת ,כל חברי המועצה ,אני מקווה שנכנסנו באמת
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לעידן חדש ,וסך הכל אנחנו נמשיך לנהוג גם כאופוזיציה אחראית ,עניינית,
לטובת העניין ולטובת הציבור .תודה לכולם.
)מחיאות כפיים(
דידי מור:

דרור.

דרור עזרא:

אני מוותר.

דידי מור:

מוותר ,אוקי .ממשיכים?

המועצה תתבקש לאשר מינוי מר צבי הדר כסגן וממלא מקום קבוע בשכר של ראש הרשות
על פי סעיף  24ב' לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם( תשל"ה-
1975
דידי מור:

סעיף הבא על סדר היום ,אני אקריא את הסעיף הוא בשינוי ממש קל
בשתיים שלוש מילים מהנוסח שיש בידכם" .המועצה מתבקשת לאשר את
מינויו של מר צביקה הדר כסגן וממלא מקום קבוע בשכר של ראש הרשות
לפי סעיף  24ב' לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש רשות וסגניו
וכהונתם( תשל"ה  1975וכן לאשר האצלת סמכות מממלא מקום ראש
העירייה למר הדר ,וזאת בהתאם לסעיף  17לחוק הרשויות המקומיות,
בחירת ראש הרשות ,סגניו וכהונתם ,תשל"ה  1975בנושאים הבאים ,תיק
ההנדסה ויושב ראש וועדת המשנה לתכנון ובנייה ,אחריות על קידום
הספורט העממי ,תנועות הנוער ,מועדון הנוער והקונסרבטוריונים ,קידום
פרויקטים בתחום התרבות ,לרבות עידוד הקריאה במערכת החינוך ,בשיתוף
ובתיאום עם סגנית ראש העירייה לחינוך ,גברת טובה רפאל ,וזאת בנוסף
לכל תפקידיו היום ".עד כאן עניין המינוי של מר צבי הדר ,מי בעד ירים את
ידו.

דרור עזרא:

רגע ,רגע ,יש לי שאלה ליועצת המשפטית.

דידי מור:

כן.

דרור עזרא:

אנחנו מינינו היום את יונתן כממלא מקום ראש עיר ,סעיף ד' הזה אומר
שיהיה עוד ממלא מקום ,האם יכול להיות שצבי הדר יהיה ממלא מקום? או
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שהוא יהיה סגן ראש עיר רגיל ,כי ממלא מקום לממלא מקום זה קצת
בעייתי ,אני חושב.
עו"ד בהרב:

תראה ,זאת סוגיה שאנחנו ,יכול להיות עדיין צריכים לברר עם משרד הפנים,
ויכול להיות ,רגע ,אתה שאלת שאלה ,עכשיו תקשיב לתשובה ,ויכול להיות
שמשרד הפנים רואה את זה אחרת ,אבל לדעתי ,אני סבורה שאין לכך
מניעה ,לא בלשון החוק ,אני חושבת שבסעיף  ,26שהוא הסעיף שלפיו נבחר
ראש הרשות ,הוא מכונה כראש רשות ,ואני גם חושבת שמטעמים מהותיים
לא צריך להיות הבדל ,גם ראש רשות שנבחר על פי סעיף  24ב' ונבחר
לתקופה של כמעט שנה ,צריך לדעתי שיהיה לו ממלא מקום ,ומי שנבחר
נושא למעשה בכל התפקידים של ראש העיר ולכן ,לדעתי ,צריכות להיות לו
גם כל הסמכויות ,לרבות הסמכות והיכולת להאציל תפקידים לסגן .אני
חושבת שגם ראש עיר שנבחר לפי סעיף  24זקוק לסגנים שיעשו ,לסגנים
בשכר ,שיעשו באמת את העבודה ,את התפקידים הביצועיים המשמעותיים,
צריך לזכור ,דרך אגב ,שבהרצליה אנחנו לא מגדילים לצורך העניין הזה את
מערך הסגנים ,גם לא סביר בעיני שאם ,למשל ,לא היה נבחר יונתן ,אלא
מישהו אחר היה מציע את מועמדותו והוא לא סגן ,הרי הוא היה יכול
להיעזר במערך סגנים שלם ויונתן ,שנבחר עכשיו ,לא יכול להיעזר,

דרור עזרא:

לא ,לא אמרתי את זה.

עו"ד בהרב:

אני עוד לא סיימתי ,כשאני אסיים ,תאמר ,לא יוכל להיעזר במערך סגנים
כזה .מעבר לזה ,צריך לזכור שהמינוי של הסגנים נעשה על ידי המועצה ,אם
כמינוי של ממלא מקום ובהמלצה ,אבל סך הכל המינוי בהמלצה של ראש
הרשות ,אבל בסך הכל המינוי בסופו הוא מינוי של מועצה ומכל הטעמים
האלה ,אני סבורה שאין מניעה שצביקה ייבחר כממלא מקום ,וכסגן בשכר
יונתן ,ואנחנו יכול להיות נאלץ לברר את הסוגיה הזאת עם משרד הפנים,
משום שבכל מקרה צריך לזכור שבסופו של דבר זה כפוף לאישור,

יהונתן יסעור :דרור ,בכל מקרה אני צריך שמישהו ימלא את מקומי במידה ואני לא נמצא
בעיר ,או שאני חס וחלילה חולה.
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אבל אתה מבין ,אתה ממלא מקום ,אתה מוגדר בחוק ,סעיף ,24

יהונתן יסעור :גם ממלא מקום צריך ממלא מקום,
צבי וייס:

שאלת חוות דעת משפטית קיבלת אותה ,אני חושב.

דרור עזרא:

בסדר ,עכשיו יש לי עוד שאלה .הסעיף הזה ,הנדסה ,לגבי מינוי לוועדת
המשנה .הרי מי שצריך למנות זה ...

יהונתן יסעור :זה במליאה ,זה יעלה במליאה.
דרור עזרא:

אוקי ,אז אני חושב שכדאי להוריד את הסעיף הזה.

צבי וייס:

אני ביקשתי שהסעיף הזה יהיה למען הגילוי הנאות.

דרור עזרא:

אין לי בעיה.

צבי וייס:

אבל חד משמעית ,אין ספק שזה יעלה גם במליאה.

יהונתן יסעור :דרור ,אנחנו מקבלים החלטה ,מצביעים עכשיו,
דרור עזרא:

אז אני אומר ,צריך להעלות את זה במועצה.

יהונתן יסעור :אתה רוצה תשובה? אתה מבקש תשובה?
)מדברים יחד(
יהונתן יסעור :דרור ,אל תתווכח עם כולם ,אני אענה לך ,אנחנו בגוף ההחלטה מדובר על
מה שבסמכות המועצה להחליט ,מה שנוגע לוועדת בניין עיר ,גם עצם
העובדה שאני הולך להיות יושב ראש המליאה וצביקה יושב ראש המשנה,
זה יעלה בוועדת תכנון ובנייה .כרגע זה לידיעה,
דרור עזרא:

זאת המלצה ,אז תכתוב המלצה.

יהונתן יסעור :נצביע בעד או נגד ,זה מה שצריך.
דרור עזרא:

זה לא קשור ,אבל זה לא בסמכות.

דידי מור:

בבקשה ,מי בעד הסעיף כפי שהוקרא? מי נגד? אחד נגד ,מי נמנע? אחד נמנע.

)מחיאות כפיים(
עו"ד בהרב:

רק שנייה ,רק לפני ,אני הייתי מבקשת אולי שגם הגזבר יתייחס להיבט
התקציבי של מינוי הסגן.

גולן זריהן:

טוב ,באופן עקרוני לא אמורה להיות פה בעיה תקציבית ,מכיוון שיש פה בסך
הכל תזוזה של כיסאות ,התקציב ,למעשה ,תואם את המינויים הרלוונטיים,
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כך שלפחות מבחינה כספית לא אמורה להיות בעיה.
יהונתן יסעור :אותם שלושה נבחרים ,נשאר שלושה נבחרים.
גולן זריהן:

כן.

דידי מור:

אוקי ,הסעיף הבא .סליחה ,מר הדר ,בבקשה.

צביקה הדר:

טוב ,קודם כל ,אני מאוד מתרגש ,תודה רבה לכולם ,ההשתתפות פה ממש
מרגשת ,אני לא זוכר אי פעם מועצה שהגיעו אליה כל כך הרבה אנשים ,אני
יודע שזה לא בזכותי אלא בזכות יעל ,ומוצדק לגמרי ,אבל בכל זאת ,תודה
לכולם שהגעתם בערב כזה גשום .בכל אופן ,לפני שנתיים אני התמניתי כסגן
ראש העירייה והוטל עלי לקדם דיור בר השגה בעיר ,באותה עת לא רק שלא
ידענו דיור בר השגה מה הוא ,אלא התקווה שיום אחד יהיה דיור בר השגה
בעיר נראתה קלושה ביותר ואולי אף נאיבית .לקחתי על עצמי את האתגר,
משום שהבנתי שההתייקרות הבלתי נסבלת של הדיור ,הן בבעלות והן
בשכירות ,תגבה מחיר חברתי בלתי נסבל .זכורות לי במיוחד הערותיהם של
החברים ווייס ושריקי בדיון במועצת העיר ,ווייס אמר ,אין מה לסמוך על
הממשלה ,פנה לסקטור הפרטי ,ושריקי אמר ,הסקטור הפרטי לא ישתף
פעולה ,לך לממשלה ,ועל הערותיהם אני למעשה פניתי גם וגם ,וכל המרבה
הרי זה משובח .בשנתיים שחלפו אכן עשינו גם וגם ,הצלחנו להגיע להסכמה
עם יזם פרטי על הקצאת  75דירות המהוות כשליש מפרויקט חדש בנחלת
עדה לדיור בר השגה בשכירות לתקופה של שבע שנים ,אם נפעל כראוי יהפוך
פרויקט זה למודל לכל הפשרות הקרקע בהרצליה,

צבי וייס:

ובלי סיוע הממשלה.

צביקה הדר:

בלי סיוע הממשלה.

צבי וייס:

אז צדקתי.

צביקה הדר:

אני בא ,פעלנו מול מנהל מקרקעי ישראל ,ואנחנו עדיין אופטימיים ,למרות
הרוח הרעה שנושבת במדינה ,הנותנת יותר אמון בסקטור הפרטי מאשר
בסקטור המוניציפאלי ואחרון ,נחלנו הצלחה ראשונית ,החשובה ביותר
ופורצת דרך ,שתאפשר ,אם תושלם בהצלחה ,לבנות דיור בר השגה על
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קרקעות המיועדות למבני ציבור ,אז גם שריקי צדק .תיארתי בפניכם את
הישגנו בתחום שנחשב אך לפני כשנתיים כבלתי אפשרי ,כרקע לאתגר הבא
אותו לקחתי על עצמי ,לקדם את נושא פינוי בינוי בהרצליה .אני מאמין
שמצאנו את המפתח לפריצת הדרך בנושא הזה ובכוונתי לנצל את יתרת
הזמן הקצרה שנותרה לקדנציה הנוכחית כדי להראות שאכן אם תרצו אין זו
אגדה .חלום נוסף שיש לי הוא להחזיר את אהבת הקריאה לדור הצעיר ,מעם
הספר הפכנו לעם הפייסבוק והאס אם אס ,את אוצר המילים המופלא בשפה
העברית לומדים ילדינו באופן מלאכותי לקראת הבחינות הפסיכומטריות
לאוניברסיטאות ,בשנים האחרונות שמנו דגש עצום על הזכאות לבגרות ואכן
הגענו להישגים יוצאי דופן ,אראה זאת כהישג אם יחזור עכשיו קצת לבסיס
ונקנה לילדינו את הכלי המשפיע ביותר על יכולותינו האינטלקטואליות,
הרגשיות וכל היבט אחר באישיות ,אהבת הקריאה .את המלאכה הזאת
בכוונתי להוציא לפועל ביחד עם חברתי ,סגנית ראש העירייה לחינוך טובה
רפאל ,ועם צוות אגף החינוך ואני סמוך ובטוח שביחד נצליח .ועכשיו
לתודות ,בראש ובראשונה אני רוצה להודות לאשתי

ליאורה ולילדיי

היקרים ,יונתן ,מיכל ואסף ,בלעדיהם לדברים פשוט אין משמעות .תודה
לכם ,חברי מועצת העיר ,על האמון שנתתם בי ותודה לכל עובדי העירייה
וחברות שבנדיבות רבה חלקו איתי את הידע הנרחב שבידיהם וסייעו לי
להגשים חלומות ,ועל הדרך אף הפכו לחברים לחיים .תודה מיוחדת ליוכבד,
ליאורה וטבעונה שהפכו את המשרד לבית שני בשבילי .אני רוצה להודות
לראש העירייה החדש ,יונתן יסעור ,על שיתוף הפעולה ולאחל לו הצלחה
מקרב לב ,ואחרונה חביבה ,אני רוצה להודות לראש העירייה היוצאת יעל
גרמן על תמיכתה העקבית ולאחל לה הצלחה רבה בהמשך דרכה החשובה,
הצלחתה ,הצלחתנו ,תודה רבה לכולם.
)מחיאות כפיים(
דידי מור:

טובה.

טובה רפאל:

אני מבקשת ,כן ,אני מבקשת קודם כל להודות ליעל על כל השנים הנפלאות
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שיצא לנו לעבוד ביחד .השנים הרבות שהכרנו עוד לפני שהייתי חברת
מועצה ,דרך חברת מועצה ,דרך סגנית ,חיברו בינינו שני תחומים מעבר
להיכרות האישית ,תחום החינוך וחשיבות החינוך לילדי העיר ,ותחום הנושא
של קידום נשים ,ואני שמחה שביחד יצא לי ללוות אותך ולקדם את תחום
החינוך בעיר להישגים בלתי רגילים ,כשהיום המערכת שלנו מאופיינת גם
במצוינות ,גם פדגוגית ,גם טכנולוגית ,וכל הזמן רק מתחדשת ומתקדמת
ואני מקווה שגם עם זה שאת עוזבת אנחנו נמשיך את הדרך הזאת ורק נלך
עם זה קדימה .ובאמת ,הדרך שאת הראית לנו תוביל אותנו הלאה ,ואני
בטוחה שההשראה שנתת לנו תיתן לנו את הכיוון להמשיך כך .אז אני מאוד
מודה לך ,כי זו הייתה חוויה בלתי רגילה לעבוד איתך ,ופשוט כיף אמיתי,
ואני נורא נורא מתרגשת ,זה לא קל לי ,את יודעת ,אבל קשה ,אני מאחלת לך
המון המון הצלחה ,אני בטוחה שכל מה שתחליטי שתיקחי בידיים את
תצליחי בו ,למרות שלא קל שם בכנסת ,אני בטוחה ,את הפכת את הרצליה
מעיר שינה ,אני הגעתי לפה ,לעיר שינה ,כשהגעתי לפה ב ,'74-לעיר תוססת,
בלתי רגילה ,עם איכות חיים בלתי רגילה ,ופשוט בלתי רגיל .אז אני מאוד
מקווה שבעזרת יונתן וצביקה נוכל את העשרה חודשים האלה להוביל את
העיר בצורה נאותה ,הוגנת ,עם התוכניות שישנן למען תושבי העיר ,ילדי
העיר ואולי גם אחרי זה בקלפי יגידו תושבי העיר מה הם מעוניינים ורוצים,
אבל עשרת החודשים האלה בצורה יפה ,מקצועית והוגנת ,למען תושבי
העיר .אני מאמינה גם שחברי המועצה ייתנו את האמון בנו ,כדי שאכן תושבי
העיר יוכלו ליהנות ממה שאנחנו יכולים להעניק להם וכמובן בעזרת מנהלי
האגפים ,המנכ"ל ועובדי העירייה .אז באמת תודה רבה לכולם ,ותודה רבה
ליעל על השנים הטובות והנפלאות של כולנו ,והמון המון הצלחה ,המון
הצלחה ליונתן ,לצביקה.
)מחיאות כפיים(
דידי מור:

עופרה.

עופרה בל:

אני אקריא ,כי אני באמת מתרגשת ,יעלי ,לפני כ 15-שנה קיבלתי טלפון,
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בואי לשנות את פני העיר ,וכל השאר היסטוריה ,ואכן יעלי ,את שינית את
פני העיר בכל האספקטים האפשריים ,למדתי ממך הרבה ,למדתי לשנות את
חיי כמו שאת שינית את חיי התושבים .ידעת להגיד את הקשה ביותר בחיוך,
ידעת לראות את הנולד לפני היוולדו ,ידעת וידעת ואיתך גם אנחנו ,ואני כאן,
בשם כל תושבי הרצליה ,מבקשת להגיד לך תודה על נאמנות ,יושר ,התמדה,
על כך שהיית איתנו טוטאלית ,כולנו נותנים לך כרגע יד ,מודים לך ומחבקים
אותך לאורך כל דרך החדשה .וליונתן

וצביקה וטובה ,אין לי ספק

שההצלחה תהיה בחלקכם ,אני מבטיחה ,יחד עם התושבים לעזור לכם.
)מחיאות כפיים(
דידי מור:

עוד מישהו? כן ,אורון.

אייל אורון:

אני לא אאריך בכל הברכות ,מכיוון שהכל כאן כבר נאמר .זה מרגש אותי
מצד אחד להיות כאן במעמד הזה ,בדיוק בהזדמנות שיעל עוזבת ,וזה חבל לי
אחרי כל השנים הרבות שיעל הייתה כאן ,זה קצת ,אני קצת אמביוולנטי
כאן ,מכיוון שאני שמח לחזור למועצה ,ואני מקווה שאני אספיק בתקופה
הקצרה להמשיך בעשייה כאן ,אבל חבל לי שזה מגיע לרקע הזה .מצד שני,
אחרי הרבה מאוד שנים של היכרות עם יונתן ועבודה משותפת ,אני מאוד
שמח לראות אותו במקום הזה וגם מקווה שתהיה ליונתן ולצביקה ולשאר
החברים כאן הרבה הצלחה בתפקיד ,ושנתקדם קדימה ,נמשיך.

)מחיאות כפיים(
דידי מור:

מר שמשוני ,בבקשה,

יחיעם השמשוני :מאחר וזה ,אני מיעל לא נפרד ,כי זה כבר הופך להיות הרגל ,וכפי הנראה
שאני אתרגל לזה ,אז הפעם אנחנו שמים א ותך בצד ,יש רק דבר אחד שאני
לא אסלח לך לעולם ,זה שלקחת לי את הסנדלים לפני שמונה שנים .אני
רוצה ליונתן ,לצביקה ולטובה ,לדבר בשם העובדים והמערכת של העובדים,
אנחנו ,אמרתי את זה בהזדמנות אחרת ואני אומר את זה גם עכשיו ,כל
המערכת הזאת עומדת לרשותכם ,מחליפים קטר בקטר ואתם הקטרים
שתמשיכו לסחוב אותנו ,ואנחנו מאחוריכם ולכל דבר למען העיר הזאת
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שאנחנו חלקנו פה עובדים כבר עשרות שנים ,חלקנו קצת פחות מעשרות
שנים .יהודה מחייך ,זקן השבט .ואנחנו מאחלים לכם בהצלחה ולרשותכם
בכל דבר ,תודה.
דידי מור:

תודה רבה.

)מחיאות כפיים(
דידי מור:

אלה הדוברים ,אנחנו עוברים הלאה לסדר היום.

אישור מורשית ימה מטעם עיריית הרצליה
דידי מור:

אישור מורשי חתימה מטעם עיריית הרצליה .בעקבות השינוי ,כמובן,
המועצה מתבקשת לאשר מורשים מטעם העירייה לחתום מטעמה על מסמכי
תשלום ומסמכים על פי סעיפים  191עד  203לפקודת העיריות ,נוסח חדש.
מר יונתן יסעור ,ממלא מקום ראש עירייה ,תעודת זהות כך וכך ,מר גולן
זריהן ,גזבר העירייה ,תעודת זהות כך וכך ,או רואה חשבון רוני חדד מטעם
הגזבר ,מנהל חשבונות ראשי .הערות? פה אחד ,תודה רבה.

מינויים
דידי מור:

מינויים.

דרור עזרא:

עוד פעם לגבי המינוי הזה של יושב ראש וועדת משנה .אני לא חושב שזה
נכון.

עו"ד בהרב:

אוקי ,יאמר ליד זה ,להמלצה בלבד ,אוקי?

דרור עזרא:

אוקי .יש לי גם שאלה לגבי ,עוד פעם ,לגבי הסיפור הזה של הדירקטוריון
במי הרצליה.

)מדברים יחד(
דידי מור:

אנחנו נעשה הפסקה מתודית קצרה להרמת כוסית .בבקשה.

)הרמת כוסית(
דידי מור:

טוב ,נמשיך במינויים.

)מדברים יחד(
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טוב ,אנחנו ממשיכים ,מינויים של מר צביקה הדר ,יושב ראש וועדת משנה
לתכנון ובנייה .המלצת המועצה ,יושב ראש וועדת כספים ,יושב ראש וועדת
שימור ערים ,יש הערות? פה אחד .אוקי .פה אחד? תודה רבה .גברת עופרה
בל.

דרור עזרא:

כן ,יש לי שאלה.

דידי מור:

רגע.

)מדברים יחד(
דידי מור:

כן ,מר עזרא ,מה השאלה שלך ,בבקשה.

דרור עזרא:

עופרה היא חברת וועדת תכנון ובנייה ,למה אנחנו ממנים?

עו"ד בהרב:

הכוונה למשנה ,לידיעה בלבד.

דרור עזרא:

אז למה ,קודם כל ,זה לא רשום שלמשנה.

)מדברים יחד(
דרור עזרא:

את מי ממנים במקום גרמן.

דידי מור:

את עופרה בל.

דרור עזרא:

אבל היא חברה במליאה .עופרה חברה במליאה.

)מדברים יחד(
יהונתן יסעור :אין לנו כרגע מליאה.
דרור עזרא:

אין מחליף.

יהונתן יסעור :בינתיים לא.
דרור עזרא:

זה דבר אחד.

יהונתן יסעור :ובטח במליאה ,זה לא צריך להיות פה.
דרור עזרא:

לא ,המועצה צריכה למנות למליאה.

יהונתן יסעור :טוב ,אז אייל אורון יצטרף.
דרור עזרא:

אז צריך להגיד שזה אייל אורון.

)מדברים יחד(
דידי מור:

אוקי ,לשלושת המינויים.

דרור עזרא:

רק שנייה ,לגבי וועדת המכרזים,
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דידי מור:

סליחה ,חבר'ה ,אני בעצמי לא שומע .לגבי וועדת מכרזים ,כן.

דרור עזרא:

אתה לא יכול להיות בוועדת מכרזים ,יונתן ,אתה לא יכול להיות בוועדת
מכרזים ,אז צריך מישהו אחר שיחליף אותך.

יהונתן יסעור :נחליט ,כשיהיה צורך לזה ,לא חייבים הכל היום לעשות .גם את רומא לא בנו
ביום אחד .לא ,במקומי צריך להיכנס מישהו.
)מדברים יחד(
צבי וייס:

חוץ מזה כולם באים לוועדת מכרזים.

דידי מור:

מי בעד המינויים של עופרה בל? פה אחד ,תודה רבה.

)מדברים יחד(
דידי מור:

כדי להשלים את נושא המליאה לתכנון ובנייה ,רבותיי ,כדי להשלים את
ההרכב בוועדת התכנון ובנייה במליאה ,אני מבקש לאשר את מינויו של מר
אייל אורון ,יש הערות? פה אחד? תודה רבה .מר אלי כחלון ,חבר
בדירקטוריון בני הרצליה.

דרור עזרא:

האם יש איזשהו סיכום ,יונתן .שיהיה פה קצת שקט .האם יש סיכום בינך
לבין אלי לגבי איזשהו תפקיד ,תפקיד יושב ראש בני הרצליה ,או תפקיד
אחד ,שסוכם ביניכם בעל פה?

יהונתן יסעור :אם היה סיכום אז היו יודעים על זה ,וגם היו מצביעים על זה.
דרור עזרא:

יש או אין ,תענה ,אלי כחלון היה חבר אופוזיציה.

יהונתן יסעור :הוא לא היה חבר אופוזיציה.
דרור עזרא:

מה?

יהונתן יסעור :הוא לא היה חבר אופוזיציה.
דרור עזרא:

ככה הוא טען.

יהונתן יסעור :לא נכון.
דרור עזרא:

הוא טען את זה .במינוי,

)מדברים יחד(
דרור עזרא:

במינוי לגבי בית העלמין ,לגבי המועצה הדתית.

אלי כחלון:

טוב ,אז עכשיו אני לא באופוזיציה.
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דרור עזרא:

אוקי ,עכשיו הוא לא באופוזיציה ,זה דבר שנחמד לדעת.

אלי כחלון:

אז תדע.

דרור עזרא:

זה קודם כל דבר שנחמד לדעת.

ל.ש.

)מדברים יחד(
ירון עולמי:

אני רוצה להגיד משהו ,דרור צודק ,בהמשך לזה ,ואני מברך את אלי
שהמסכות הוסרו ,אם אלי חבר בקואליציה העירונית ,כל התפקידים שאלי
נשא כנציג אופוזיציה ,ואנשים מטעמו שמכהנים בוועדות ובמועצות כנציגי
אופוזיציה ,אני מבקש להחליף אותם בנציגי אופוזיציה אמיתיים.

יהונתן יסעור :נבדוק באיזה וועדות חסר נציג לאופוזיציה.
ירון עולמי:

בסדר ,ענת ,זה מקובל  ,נכון?

)מדברים יחד(
ירון עולמי:

אבל הוא הרגע אמר שהוא בקואליציה ,מה זה משנה?

צבי וייס:

אבל הוא יכול להיות גם חבר וגם אופוזיציה.

ירון עולמי:

הוא יכול להיות גם בן גלקתי ,זה לא משנה ,הוא אמר שהוא לא באופוזיציה,
זה מה שהוא אמר.

דידי מור:

רבותיי ,אני חושב שמיצינו את העניין ,מי בעד המינוי של מר כחלון ,בבקשה,
להרים את היד .אוקי ,מי נגד? מי נמנע? מר עולמי ,לא ראיתי את ההצבעה
שלך.

ירון עולמי:

אני בעד.

דידי מור:

בעד ,כולם בעד ,מה עזרא?

דרור עזרא:

נמנע.

דידי מור:

כולם בעד ,מר עזרא נמנע .גברת רות רזניק ,יושבת ראש הוועדה לקידום
מעמד הילד ,הערות? פה אחד .טוב .שורת מינויים של מר יסעור.

עו"ד בהרב:

רגע ,רות רזניק היא חברה בוועדה?

דידי מור:

כן.

עו"ד בהרב:

כי אם לא זה צריך להיות חברה ויושבת ראש.

)מדברים יחד(
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רבותיי ,אני מקריא את המינויים של מר יסעור ,חבר ויו"ר וועד מנהל
אנסמבל תיאטרון הרצליה ,עמותה רשומה ,חבר ויושב ראש דירקטוריון
החברה לאומנות ולתרבות הרצליה בע"מ ,חברה לטובת הציבור ,או למען
הציבור ,לתועלת ,סליחה .חבר ויו"ר העמותה למען גילאי הזהב ,בית הרים,
עמותה רשומה .חבר ויושב ראש דירקטוריון החברה לפיתוח הרצליה בע"מ,
חבר ויושב ראש וועד עמותת בית העלמין ,עמותה רשומה .חבר ודירקטור
בחברה העירונית לפיתוח התיירות בהרצליה בע"מ .יו"ר וועדת משנה
להקצאת קרקע ,יו"ר וועדת קיימות ,יו"ר וועדת השמות ,יו"ר וועדה
לעובדים בכירים ,יו"ר וועדת מליאה לתכנון ובנייה ,יו"ר וועדת מלח ,יו"ר
וועדת שירות .לגבי כל המינויים האלה נעשה הצבעה אחת ,אלא אם כן
מישהו יביע הסתייגות למינוי כזה או אחר.

דרור עזרא:

יש לי הסתייגות מהמינוי של,

דידי מור:

סליחה ,מר עזרא ,אתה מצביע על הכל בעד למעט משהו? אז בוא תגיד את
זה.

דרור עזרא:

יש לי הסתייגות,

דידי מור:

מה זה הסתייגות ,נגד?

דרור עזרא:

נגד המינוי לדירקטור בחברה העירונית לפיתוח התיירות.

דידי מור:

רגע ,רק שנייה ,לפיתוח התיירות ,כן ,נגד.

דרור עזרא:

זה מן הסיבה,

צבי וייס:

יתר המינויים בסדר?

דרור עזרא:

רגע .זה מן הסיבה שהסיעה שלי לא זכתה לדירקטורים ,לא בחברה
העירונית הזאת ולא בחברה העירונית השנייה ,ואני חושב שזה פסול ,ובגלל
זה אני מצביע נגד המינוי הזה ,כמו שאני הצבעתי על כל המינויים לגבי
דירקטורים.

דידי מור:

אוקי ,כל השאר אין לך שום מניעה?

דרור עזרא:

אין לי בעיה.

דידי מור:

יפה .מי בעד כל המינויים? בבקשה ,פה אחד .למעט מר עזרא ,שמתנגד לעניין
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המרינה ,נכון?
דרור עזרא:

כן.

דידי מור:

טוב.

ירון עולמי:

החברה לפיתוח הרצליה.

דידי מור:

תראו ,אנחנו מבקשים לדחות את ישיבת המועצה מן המניין לפעם אחרת,
אנחנו נקבע מועד ונודיע לכם.

ירון עולמי:

מה זאת אומרת? הגשנו שאילתות ,הגשנו הצעות לסדר.

דידי מור:

רגע ,שנייה.

ירון עולמי:

זה ייקח רבע שעה.

יהונתן יסעור :זה יעמוד לרשותכם.
ירון עולמי:

רבע שעה ,יש שתי שאילתות ,הצעה לסדר וועדת שמות.

יהונתן יסעור :ירון ,יש החלפת שלטון ,השאילתות שנשאלו הן נשאלו את ראש העירייה
הקודם וכרגע יש ראש עירייה חדש ,ולכן אני מבקש לדחות את הישיבה מן
המניין,
דרור עזרא:

רוב השאלות אתה עונה בעצמך ,זה לא בסדר.

יהונתן יסעור :אני מציע ,זה יצטרף לרשותכם בישיבה של פברואר ,ונעשה ישיבה מסודרת
בפברואר.
דרור עזרא:

זה אי אפשר לבטל ישיבה מן המניין ,אני לא חושב שאפשר לבטל.

ירון עולמי:

יונתן ,חבל להתחיל ברגל שמאל ,אנחנו קיבלנו סדר וזימון ,לא הייתה בעיה
להגיד בזימון ,הרי לא משנה מי היה נבחר לראש עיר ,לא משנה שראש
עירייה קודם קיבל את השאילתות ,היית אומר אין ישיבה היום ,אנחנו באנו
לישיבת מועצה ,הגשנו כחוק שבעה ימי עבודה אפילו לפני כן ,שאילתות ,בסך
הכל יש שלוש שאילתות ,אני הגשתי רק אחת ,עשיתי לך  50%הנחה היום,
דרור הגיש שתיים ויש הצעה אחת לסדר ומשהו קטן של וועדת שמות ,למה
לדחות את זה לעוד חודש?

יהונתן יסעור :אנחנו מבקשים לדחות את זה ,או ל 29-לחודש הזה ,או לצרף את זה לישיבה
הבאה.
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אני רוצה ייעוץ משפטי לדעת אם זה צריך להיות פה אחד.

יהונתן יסעור :אפשר לשאילתות לתת תשובה לישיבה הבאה.
)מדברים יחד(
דידי מור:

רבותיי ,מר עולמי ,מר עזרא ,תשומת לב שנייה אחת בבקשה .תראו ,על סדר
היום בישיבה הרגילה ,ואחרי שזה נדון בוועדת השמות ,ויש גם הסכמת
המשפחה ,יש לנו צורך דחוף מאוד לתת שם לרחוב במתחם הידוע בכינוי
זרובבל ,מן הטעם שיש כבר אכלוס וטופס  4ממש קרוב ,ורישום לגני ילדים
ומוסדות חינוך ,וועדת השמות המליצה לקרוא לרחוב על שמה של חנה
רובינא,

ירון עולמי:

באיזה ישיבה אתה נמצא עכשיו?

דידי מור:

אני מעתיק את הנושא הזה בלבד לישיבה הנוכחית כדי לאשר את זה ,כי
אנחנו נקל על הרבה מאוד תושבים שעומדים לגור ברחוב.

ירון עולמי:

רגע ,אז בוא נשמע את היועצת המשפטית.

דידי מור:

מה?

ירון עולמי:

בואו נשמע את היועצת משפטית.

דידי מור:

לא ,זה רצון טוב שלכם למען האזרחים שיגורו בבניין.

ירון עולמי:

לא ,לא ,אם תהיה ישיבה,

דידי מור:

זה לא עניין משפטי ,אם תסכימו אפשר להצביע.

דרור עזרא:

דידי ,אם תהיה ישיבה מן המניין אז אין בעיה.

דידי מור:

זה לא תנאים.

דרור עזרא:

אבל בוא נשמע את היועצת המשפטית.

דידי מור:

סליחה ,מר עזרא ,זה לא עניין משפטי ,זה עניין של רצון טוב לאפשר את
הדבר הזה ,לטובת האזרחים.

)מדברים יחד(
עו"ד בהרב:

על פי הוראות החוק לעניין שאילתות ,תשובה לשאילתה אפשר לדחות
לישיבה הבאה .כך שאנחנו נשאר עם הצעה לסדר אחת ,אז זה עניין של רצון
טוב ,ואני חושבת שצריכה להיות איזושהי הסכמה ,והבנה לעניין הזה .אבל,
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דרור עזרא:

שאילתא אחת ,יכולים לדחות שאילתא אחת מתוך,

דידי מור:

את כל השאילתות.

דרור עזרא:

את כולם הוא יכול לדחות?

עו"ד בהרב:

ביחס כל שאילתא אפשר לדחות אותה לישיבה הבאה.

דידי מור:

אבל אנחנו לא מבקשים את זה ,אנחנו מבקשים לדחות את הישיבה ואנחנו
נביא את השאילתות ויהיה לכם זכות להגיש מנה נוספת של שאילתות,
כמקובל.

דרור עזרא:

טוב.

דידי מור:

אם זה יהיה בפברואר .עכשיו אני מבקש רק את הסכמתכם על חנה רובינא.

דובר:

יש הסכמה.

דידי מור:

יש ,פה אחד ,תודה רבה.

דרור עזרא:

אני בעד שזה יהיה בישיבת מועצה ,אבל אני נמנע.

דידי מור:

תודה.

ירון עולמי:

רק שנייה ,דידי ,שירשם לפרוטוקול שגם הצעות לסדר נוכל להגיש.

דידי מור:

ברור.

-סוף הישיבה-
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