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פרוטוקול
משה פדלון:

בעוד כחודש ישוגר לווין שנבנה על ידי תלמידי מרכז המדעים בהרצליה ,אני
שמח וגאה להציג את דוקטור מאיר הראל ,מנהל בית הספר ,שייתן סקירה
שיגור הלוויין ,דוכיפת אחד ,והתוכניות לעתיד בבניית דגם משופר ,דוכיפת
שתיים .בבקשה ,מאיר.

ד"ר הראל:

תודה רבה ,שלום לכולם .אני אספר לכם בכמה מילים ,זו מצגת חצי
שיווקית ,אז ככה שאני לא אאריך יותר מידי .אני אספר לכם בכמה מילים
על הלוויין שאמור להיות משוגר בעוד חודש מרוסיה .הלוויין הזה נקרא
דוכיפת אחד ,הוא עבר לפני שבוע ,בהצלחה ,בדיקות מחמירות בתעשייה
האווירית ,הגיע השבוע להולנד ,זה לא עניין של מה בכך ,זה הלוויין הזעיר
הראשון של מדינת ישראל ,ולהגיע למצב שאנחנו מצליחים לעמוד בתקן
המחמיר של תעשייה אווירית ,זה הישג משמעותי .הלוויין ,דרך אגב ,לא יודע
שתלמידי בית ספר בנו אותו ,הוא רוצה לעמוד בסטנדרט תעשייתי ,והצלחנו,
בשבוע שעבר ,לעשות מה שתעשייה אווירית לא הצליחה לעשות במשך שש
שנים ,יש גם להם לוויין זעיר שנבנה עכשיו במעבדת חלל שלהם ,והוא שלוש
פעמים אחרונות נכשל בבדיקות .הבדיקות

זה בדיקות אובייקטיביות,

מרעידים אותו ,מכניסים אותו לתוך תא וואקום ,מבשלים אותו
בטמפרטורה של  100מעלות ,מזעזעים אותו ,וכאמור ,הלוויין הזה עבר את
הבדיקות בהצלחה ,ביום שישי שעבר הוא עלה לטיסת אל על להולנד ,הוא
נמצא כרגע בהולנד .החברה ההולנדית מכניסה אותו לתוך מיכל שיגור
מיוחד ,והמיכל הזה ייסע לרוסיה ,לאתר ששימש בעבר כבסיס טילים
בליסטיים ,עבר הסבה ,האתר הזה ,לשימוש אזרחי ,הרוסים עושים כסף
מהטילים הבליסטיים ,לוקחים את אותו מיכל שיגור ,מחברים אותו לטיל,
ובעזרת השם ,הוא ישוגר בהלך חודש יוני .אז כמו שאמרתי ,תאריך השיגור
המיועד זה  .16.6וההישג שאנחנו הגענו אליו זה הישג שכדאי להתפאר בו,
הרצליה השיגה במרוץ לשיגור הלוויין הזעיר הראשון של ישראל ,לא רק כל
עירייה אחרת ,ויש לנו מתחרים היום ,ברמת השרון ,ברעננה ,במעלה
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אדומים ,בעוד מקומית .אז הצלחנו להגיע ראשונים במרוץ לשיגור הלוויין
הראשון ,לא רק כל עירייה אחרת ,אלא גם את כל התעשייה הישראלית .יש
היום לווינים זעירים ,כאמור ,שנבנים גם באלביט ,גם בתעשייה אווירית ,גם
בטכניון ,גם באוניברסיטת בן גוריון ,ואנחנו הצלחנו להיות הראשונים.
להיות פורצי דרך ,להיות ראשונים ,וזה לא עניין של מה בכך .הדרך שלנו לא
הייתה קלה ,זה לא רק פריצת דרך טכנולוגית ,מדעית ,אלא ,גם ארגונית,
לדוגמא ,אם אתם לא יודעים ,היום עיריית הרצליה נחשבת כיצואן ביטחוני.
ואני אחראי על כל מערכות הנשק של העירייה .היינו צריכים לקבל הסמכה
ממשרד הביטחון על מנת להוציא את הלוויין לחו"ל ,תשעה חודשים של
מאבק ,וועדות על גבי וועדות ,לא הייתה קטגוריה כזאת באגף לפיקוח על
ייצור נשק ,והיינו צריכים להגדיר את הקטגוריה הזאת מחדש ,כאמור,
רישיון הייצוא נחתם על ידי ראש האגף לפיקוח על ייצור נשק ,רק לפני שבוע.
אז כאמור ,הישג מכובד למדיי .דוכיפת אחד יהיה לא רק הלוויין הזעיר
הישראלי הראשון ,אלא גם הלוויין הזעיר האירופאי הראשון שנבנה על ידי
תלמידי תיכון .ישנם לוויינים זעירים שנבנו בתעשייה ,אבל אף לא אחד מהם
נבנה על ידי תלמידי תיכון .זה הישג יוצא דופן של מערכת החינוך של
הרצליה ,ומהבחינה הזאת אנחנו ראשונים ,ואני חושב שיש סיבה לגאווה.
אחרי שהצלחנו להגיע להישג הזה ,גם משרד המדע החליט שהוא קופץ על
העגלה ,לפני השנה הם עדיין זלזלו בנו ,ברגע שהם הרגישו שהחבר'ה האלה
מהרצליה עוד עלולים להצליח ,חס וחלילה ,אז הם ביקשו לקפוץ על העגלה,
ולקראת חודש ינואר ,הם ביקשו לתת לנו כסף ,לא סירבנו 250,000 ,שקל
אנחנו נקבל בדיעבד ,למרות שהפרויקט הזה כבר בעצם הסתיים .אם אתם
יודעים או לא יודעים ,הייתה גם איזה דרמה מסביב לעניין ,הדוברת יודעת,
במהלך חודש ינואר היה שבוע החלל ,והחבר'ה כעסו עלינו ,במשרד המדע,
שלא נתנו מספיק קרדיט למשרד ,והשר נעלב וכן הלאה ,אבל בסופו של דבר,
הקרדיט מגיע לעיריית הרצליה ,לקברניטי העיר ,לתושבי העיר ,הם אלה
שבסופו של דבר מימנו את התהליך ,תמכו בתהליך ,הילדים הם ילדי
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הרצליה וההישג הוא כולו שלנו .על גבי הלוויין הזה אנחנו נבנה תוכנית
חינוכית ,בשיתוף משרד המדע ,להפיץ את הפרויקט ברחבי הארץ .אנחנו
נשתמש בלוויין כפלטפורמה פדגוגית כדי להכניס את נושא הלוויינות
למגמות מדעיות טכנולוגיות ברחבי הארץ .ודוכיפת אחד ,כאמור ,יהיה לוויין
התלמידים הראשון באירופה ,ופלטפורמה ייחודית לקידום החינוך המדעי
בישראל .יש לו גם משימה ,זה הצלת חיים ,משימה הומנית ,הוא יודע לקלוט
אותו מצוקה ממטיילים שהלכו לאיבוד ,ולשדר אותם לתחנת הקרקע ,שגם
היא נמצאת במרכז המדעים בהרצליה .אז זה כמה תמונות ,ככה נראה
הלוויין ,זה לוויין זעיר בגודל של עשרה ,על עשרה ,על עשרה סנטימטר ,זה
צולם בבדיקות בתעשייה אווירית .כאמור ,כולו תוכנן ונבנה על ידי תלמידי
תיכון מהרצליה .קופסת המתכת הזאת ,זאת קופסת השיגור שלו ,זה נראה
קצת לואו טק ,אבל בעצם מכניסים את הלוויין לתוך הקופסא ,ואת הקופסא
מבריגים לטיל .כשהטיל מגיע למסלול שלו בחלל ,לגובה של כמה מאות
קילומטרים ,במהירות ,דרך אגב ,של  27,000קמ"ש ,זה מהירות השיגור
ללוויין בחלל .מה שקורה ,כזה דבר ,פשוט נפתחת הדלת וקפיץ מעיף אותו
לחלל .אז אמנם זה עץ במהירות של מטר לשנייה בערך ,אבל תוסיפו לזה את
ה 27,000-קמ"ש שהוא ממילא הגיע אליהם בעזרת הטיל ,וזהו .המהירות
ההתחלתית הזאת מספיקה כדי לסובב אותו בערך  20שנה בחלל .הוא יכול
להחזיק כ 20-שנה לפני שהחיכוך עם השאריות של האטמוספירה גורם לו
להישרף ,לחזור חזרה לכדור הארץ .וככה הוא נראה על כף יד ,עם דגל מדינת
ישראל ,עם סמל הרצליה .גם סמל סוכנות החלל ,בשביל רבע מיליון שקל,
דחפנו את הסמל פה בצד ימין למעלה .דוכיפת ,ומרכז המדעים הרצליה.
הפרויקט הזה ,כאמור ,הסתיים ,ואנחנו ,על בסיס ההצלחה הזאת פנינו
למכרז של האיחוד האירופאי .האיחוד האירופאי ,יש לו הרבה כסף בתוכנית
שנקראת  ,7FPמיליארדים שצריכים לשרוף אותם עד סוף  .2016בין השאר
יש להם  150מיליון אירו לפרויקט לוויינות שאפתני ,והם פרסמו מכרז
לשיגור של  50לוויינים זעירים .מנהלת הפרויקט נמצאת בבלגיה ,למישהו פה
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מחברי וועדת הנסיעות ,אני נסעתי בשנה האחרונה פעמיים לבריסל .הלוויין
שיבנה תחת המסגרת הזאת יהיה הרבה יותר מתקדם ,יותר גדול ,זה משימה
מדעית ,חקר החלל ,ההגדרה היא הגדרה אירופאית ,ואנחנו לא יכולים פה
לחפף ,כי מי שמגדיר את הפרויקט מההתחלה ועד הסוף זה סוכנות החלל
האירופאית ,צריך לעמוד בסטנדרטים קשוחים .וככה זה נראה .זה פרויקט
שאפתני ,כאמור ,של שיגור נחיל של לוויינים זעירים לחלל .למכרז האירופאי
הוגשו  300הצעות מ 37-מדינות .אחת מההצעות הייתה הצעה שלנו ,זאת
הייתה הצעה יחידה שמאחוריה עומדים תלמידי תיכון ולא אוניברסיטה או
מכון מחקר הנדסי .לאחר שלבי סינון נותרו במרוץ  61קבוצות ,רק  50מתוכן
יזכו לשגר לוויין .בשלב התכנון האחרון ,לפני כחודשיים ,הגשנו  100דפי
תכנון מדעי ,שנבחנו על ידי שמונה בוחנים בינלאומיים ,ומבין הקבוצות
הישראליות שניגשו למכרז ,הרצליה היא היחידה שלא הודחה מן הפרויקט
בשלב הזה ,ולא רק שלא הודחנו ,סיימנו מקום שלישי מתוך  ,61את שלב
התכנון הקריטי .זאת אומרת שאנחנו נמצאים במקום טוב בקדמת הלהקה,
ואנחנו חזק בפנים במרוץ הזה .לוח זמנים זה לא כל כך חשוב ,אולי מילה
אחת ,הלוויין הזה אמור להיבנות בערך במשך שנתיים ,ואמור להיות משוגר
מברזיל באמצע  .2016מילה אחת ,אולי ,זה לוויין שמחירו  15מיליון שקל,
לא מעט כסף ,אבל לא הכל ייפול על תקציב עיריית הרצליה 12 .מיליון שקל
אנחנו נקבל מהאיחוד האירופאי על הצלחתנו במכרז .שלושה מיליון שקל
חסרים ,חלקם יגיעו מהתעשייה הישראלית ,רודפים אחרינו ,ברגע שיש
הצלחה אז גם אלביט ,גם תעשייה אווירית רוצים לקחת חלק בפרויקט,
רוצים שניתן להם דריסת רגל ,ולא בגלל שהשיקולים היחצניים ,או בגלל
שהם תומכים בקהילה או בחינוך ,אלא יש להם תועלת מסחרית .עצם
העובדה שאתה נותן להם דריסת רגל בפרויקט טכנולוגי ממדרגה ראשונה,
זה פשוט מקדם את האג'נדה העסקית שלהם ,ולכן הם רודפים אחרינו .אבל
כדי לשמור על עצמאות ,אנחנו נכניס תעשייה אווירית ואלביט ,כנראה ב1.5-
מיליון שקל ,ואנחנו בעצמנו לא נצטרך להשיג יותר מ 10%-מהתקציב.

"חבר" – הקלטה ותמלול

03985

6

ל.ש.

הפרויקט הזה כולו יבוצע גם הוא במסגרת תוכנית חינוכית לאומית .אם כבר
הגענו ,אנחנו הצלחנו להגיע למצב שאנחנו זוכים במכרז של האיחוד
האירופאי ,יש לנו כוונה למנף את זה ,אנחנו לא רואים את עצמנו כמערכת
חינוך שמסתגרת בדל"ת אמותיה .מהרצליה יכולה לצאת בשורה בעניין
החינוך המדעי ,לקדם את הפריפריה ,לקדם אוכלוסיות נכשלות ,נזקקות ,יש
ילדים מוכשרים גם בדרום ,גם בצפון ,ואם אנחנו יכולים לעשות איזשהו
אימפקט בעזרת ההצלחה שלנו ,אז אני חושב שזאת חובתנו .אבל ,אנחנו
קובעים את הכללים .גם פה ,משרד המדע ,בחודשים האחרונים ,החליט
שהוא מצטרף לרכבת הדוהרת הזאת .אבל מכיוון שאנחנו מחזיקים את
המושכות ,זה ייעשה בתנאים שלנו .במקום שמשרד המדע יפרסם קול קורא,
היועצת המשפטית של המשרד הסכימה שאנחנו נפרסם .עיריית הרצליה
תפרסם קול קורא להצטרפות בתי ספר ,על מנת להפוך את הפרויקט
ללאומי .המטרה העיקרית של הלוויין השני ,כאמור ,זה קידום החינוך
המדעי בישראל .מטרה נוספת ,קירוב הפריפריה למכרז ,וטיפוח ילדים
מחוננים מאוכלוסיות בעלות ,מישובים בעלי אוכלוסיות חלשות .אופקים,
ירוחם ובפזורה הבדואית .זה לא סתם סיסמאות ,הקמנו שלוש קבוצות
בדרום ,בבית ספר למחוננים בדואים עייד ,בחורה ,בית ספר עמל באופקים,
ומרכז המדעים בירוחם .יש שלוש קבוצות מחקר ופיתוח שעובדות בהדרכה
של מרכז המדעים הרצליה ,והם אחראיות על פיתוחי תת מערכות בלוויין.
בנוסף לזה יהיו גם מרכזי פיתוח נוספים בבתי ספר מבוססים יותר ,וזה יהיה
חלק מהקול הקורא שאנחנו נפרסם בקרוב .לבתי הספר החלשים ,דרך אגב,
אנחנו גייסנו את התקציב ,גייסנו תורמים .כאמור ,ברגע שיש הצלחה ,אז
גורמים חזקים רוצים להתבשם מההצלחה ,לדוגמא ,לאופקים גייסנו
 200,000שקל מאחת מהעמותות הפילנטרופיות שתומכות בחינוך .לירוחם
גייסנו את ראש הוועדה לאנרגיה אטומית ,הוא זכה בפרס בן גוריון עכשיו,
ותרם את הפרס לתלמידי בית הספר בירוחם .אז יש אנשים חזקים מאחורי
הפרויקט הזה ,וברגע שאתה חזק ,אז הכסף גם מגיע אליך ,גם בלי שתרדוף
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אחריו .דרך אגב ,מי שלא היה בשיגור ,אני מניח שרובכם ,או כולכם לא היו
בשיגור .מדובר בטיל בליסטי בגובה של  11קומות בערך ,גם ממרחק של
חמישה קילומטר האדמה רועדת ,אז ,כאמור ,על הטיל הזה יחברו את
הקופסא הזעירה הזאת של דוכיפת ,ובעזרת השם ,הכל יהיה בסדר ,ובעוד
חודש וקצת ישוגר לחלל.
משה פדלון:

אני רוצה להודות לדוקטור מאיר הראל ,מנהל מרכז המדעים .להודות לך,
לתלמידים ,ומאחל לכם ,ולתלמידים ,בהצלחה.

ד"ר הראל:

תודה רבה.

משה פדלון:

מה שנותר זה להתחיל לבחור שני חברי מועצה שיטוסו איתו.

גוזלן גרי אברהם :אפשר לשאול איזה שתיים ,שלוש שאלות?
משה פדלון:

כן ,אבל קצר.

גוזלן גרי אברהם :מאיר ,א' ,מה זה לוויין זעיר? סתם ,בשביל להבין ,כאילו ,מה ההבדלים
בגודל?
ד"ר הראל:

לוויין זעיר זה ,יש סטנדרט בתעשייה ,שיחידת המידה הבסיסית היא מטר,
עשרה על עשרה על עשרה סנטימטר ,לוויין זעיר בגודל כזה נקרא אחד יו,
שתי חתיכות נקראות שני יו ,לוויין דוכיפת אחד הוא אחד יו .קופסת
מהדקים ,עשרה על עשרה על עשרה סנטימטר .שני יו ,עשרה על עשרה על
עשרים סנטימטר .זה זעיר .וזה בדרך כלל מגיע עד שלושה .שלוש יחידות
כאלה.

גוזלן גרי אברהם :בקשר לתקצוב של הלוויין השני ,השלוש או ארבע מיליון שקל הנותרים
של התקציב של השלוש ,ארבע מיליון אירו ,למה אתם לא מביאים את זה ...
לשמור את כל הזכויות אצלכם ,או לחילופין ,למה לא לקחת יותר
מהתעשיות הישראליות ,פחות מהשוק האירופאי ,כי ככה בעצם יהיה פחות
זכויות לאיחוד האירופאי.
ד"ר הראל:

לא ,קודם כל ,לאיחוד האירופאי אין זכויות ,סך הכל,

גוזלן גרי אברהם :הבנתי ,אז לקחתי את השאלה בחזרה.
ד"ר הראל:

ודבר שני ,לגבי התעשייה ,הם יהיו מוכנים לממן לך את כל הפרויקט ,אבל
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זה יחדל מלהיות פרויקט חינוכי .אם אתה רוצה שזה יהיה פרויקט בהנהגת
הרצליה ,אתה צריך לממן אחוז מסוים .גם משרד המדע ,מובטח לנו מחצית
מה 1.5-מיליון הנותר 750 ,אפשר לקבל מהם .עדיף לקבל חסות של סוכנות
החלל הישראלית לשלושת רבעי מיליון ולא בנק הפועלים או איזשהו גורם
מסחרי אחר .עדיף.
גוזלן גרי אברהם :טוב ,תודה.

אישור פרוטוקולים
דידי מור:

אוקי .לא היו הערות לפרוטוקול מספר שמונה ,ולכן הוא מאושר.

תב"רים
דידי מור:

תב"רים הקדמה של תב"ר  1649יש הערות? פה אחד .תודה רבה .שינוי תב"ר
 ,1375הקמת בריכה במרכז לאומנויות לחימה .האם יש הערות? פה אחד.
תודה .הקדמת ביצוע תב"ר  ,1561עבודות שונות באצטדיון ,הערות?

ירון עולמי:

יש לי שאלה.

דידי מור:

כן.

ירון עולמי:

אני ראיתי בהסברים לתב"ר מה זה כולל ,ורציתי לשאול ,מתי ייעשה השיפוץ
היותר נרחב לאצטדיונים.

דידי מור:

יחיעם ,בבקשה.

ירון עולמי:

זה משהו מאוד מזערי.

יחיעם השמשוני :למה אתה מדבר שיפוץ יותר נרחב? זה החלק היחסי,
ירון עולמי:

שיפוץ יותר נרחב זה ממש ,הדשא ,המתקן עצמו של הילדים והנוער .כאן
מדובר על כמה ספסלים ,על רשת ,על שירותים ,דברים שההתאחדות חייבה
אותנו לעשות ,וכולי.

יחיעם השמשוני :זה לא ההתאחדות חייבה ,זה מה שנדרש במסגרת הטוטו ,חוויית הצפייה.
ירון עולמי:

אוקי ,חוויית צפייה תשופר .מה עם חוויית המשחק עצמו ,של הילדים?

יחיעם השמשוני :שיבואו לשחק.
ירון עולמי:

אני רציני.
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יחיעם השמשוני :אנחנו מטפלים בנושא של הזה.
משה פדלון:

זה בנפרד ,דשא סינטטי ,ניתנה הנחייה להתחיל לעבוד ,זה לא קשור.

יחיעם השמשוני :זה לאצטדיון ,אותם ,לטפל בהם.
ירון עולמי:

יש תוכנית גם לעשות איזשהו מסלול של הורדה והעלאה של ילדים?

משה פדלון:

הכל .אנחנו מטפלים בכל המתחם הזה .יש בעיה בטיחותית שם ,מטופל מול
מהנדס העיר.

ירון עולמי:

מצוין.

דידי מור:

הערות נוספות? פה אחד? תודה רבה .תב"ר חדש ,שיפוץ מוקד טלפונים
בבניין העירייה.

משה פדלון:

מוקד עירוני ,זה לא מוקד טלפוני.

דידי מור:

סליחה .מוקד עירוני .טעות .יש הערות? תודה רבה .תב"ר חמש ,מספר ,1002
האם יש הערות? זה שינוי מימון ,אין פה שום דבר מיוחד .אני עובר לתב"ר
הבא ,1190 .פרויקט שדרוג תשתיות מידע ביחידת המחשוב .פרויקט שדרוג
תשתיות מידע ,יש הערות? תודה רבה .בניית שירותים ,בית ספר הנדיב.
תודה רבה .בניית גני ילדים חדשים .אם יש למישהו שאלות ,זה הזמן .פה
אחד? תודה רבה .סגירת תב"רים לפי הרשימה המצורפת ,האם יש הערות?
תודה רבה.

בקשה לפתיחת חשבון בנק עבור פרויקט פינוי בינוי מעונות שרה
דידי מור:

בקשה לפתיחת חשבון בנק ,האם יש הערות? פה אחד .תודה רבה.

דוחות כספיים בלתי מבוקרים לשנה שהסתיימה ביום ) 31.12.13רבעון  ,4שנת (2013
דידי מור:

דוחות כספיים בלתי מבוקרים ,נכון ל ,31.12-זה הרבעון הרביעי של .2013
הגזבר ,בבקשה.

גולן זריהן:

טוב ,זה מונח לפניכם ,כמו שאתם רואים .אפשר ,אתם רוצים שאני אקריא
לכם קצת מה כתוב שמה?

משה פדלון:

לא ,קראנו.
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גולן זריהן:

כולם קראו את זה.

משה פדלון:

כולם ,גולן ,כולם קראו.

גולן זריהן:

אם אתם לא רוצים ,אין בעיה .אם יש שאלות ,אני אשמח לענות.

דידי מור:

עכשיו ,האם בעקבות הקריאה יש שאלות ,זאת השאלה.

ירון עולמי:

זה כל כך עתיק כבר .זה כבר מלפני,

דידי מור:

זה כבר ישן ועשוי וגמור ,נכון .אין פה הצבעה ,תודה.

ל.ש.

התקציב הרגיל לשנת  -2014הצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספות )מילואים(
דידי מור:

תקציב רגיל ,הצעות שינויים והעברות .בבקשה ,האם יש שאלות.

משה פדלון:

זה הסטות מבלי להגדיל את התקציב .הסטות פנימיות.

)מדברים יחד(
דידי מור:

האם יש הערות ,שאלות? אין ,תודה רבה .פה אחד.

אישור הסכם לביטול חוזה חכירה בין עיריית הרצליה לבין עילם בלהה ובריל שלומית
דידי מור:

אישור הסכם לביטול חוזה חכירה בין עיריית הרצליה לבין עילם בלהה
ובריל שולמית .מדובר בהסכם לביטול חכירה של עשרה מטרים רבועים.
לאה סודובניק פה ,בבקשה .אם יש מה להסביר.

עו"ד סודובניק :כן .מובא לאישור המועצה הסכם לביטול חוזה חכירה ללא תמורה ,שנעשה
באמצע שנות ה '90-בין עיריית הרצליה לבין משפחת עילם .הרעיון הכללי
הוא שהחכירה נעשתה של עשרה מטרים ,לצורך הרחבת דרך .לפני מספר
שנים פנה אדון עילם וביקש לבטל את החכירה הזאת ,מאחר והיא בלאו הכי
לא מאפשרת הרחבת דרך ,משום שהיא לא הומוגנית עם תנאי השטח
במקומות אחרים .היו כמה ישיבות עקרוניות בנושא הזה ,כי זה לא החכירה
היחידה שאין לה חכירה על פי תוכנית בינוי מאושרת ,והתקבלו כמה
החלטות עקרוניות .יש לכם גם כאן את הפרוטוקולים למי שזה מעניין אותו.
בעיקרון ,אנחנו מביאים עכשיו את ההסכם הזה לביטול .ובכל ההוצאות
שיהיו בקשר לביטול החכירה ,בקשר למשך השנים ,לבניית הגדרות,
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להיתרים ,הכל אמור להיות על חשבונם של הבעלים .זה מה שנקרא הנקודות
העיקריות ,אם יש שאלות.
משה פדלון:

בבקשה ,יוסי.

יוסף לונדון:

אני מבקש לשאול ,במסמכים המצורפים ,בנושא החכירה ,כשאני אצביע בעד
ביטולה ,אני מחזיק פרוטוקול מספר  ,170820מיום  10ביולי ,2013

עו"ד סודובניק :איזה נספח זה?
יוסף לונדון:

פרוטוקול מספר,

עו"ד סודובניק :לא ,נספח.
יוסף לונדון:

אני קורא את סעיף  4.3בלבד" .סוכם כי מחלקת נכסים תעביר למהנדס העיר
את כל המידע המצוי ברשותה לעניין החכירות ההיסטוריות שנעשו בעיר,
וזאת על מנת לבחון באופן מלא את הצרכים העירוניים ולקבל החלטה
מקצועית לגבי כל השטחים 10 ".ביולי  ,2013מבקש לדעת האם הסיכום הזה
בוצע .האם הסקר הזה נעשה?

עו"ד סודובניק :בהחלט .יש בערך כ 200-חכירות שהן ללא תוכנית בניין עיר .הרשימה הזאת
הועברה לאגף מהנדס העיר .זה בעיקרון ,אני לא יודעת לומר לך באיזה סדר
עדיפות זה באגף הנדסה ,בעיקרון ,אבל ,מידי פעם ,כשישנן בקשות של ביטול
חכירה ,או כשבאה חכירה שאינה על פי תב"ע ,לוועדה המקומית ,אנחנו
מתחילים הליך ,אנחנו פונים לאגף הנדסה ומבקשים שיבחנו את המקום.
צריך שהוא ייבדק גם על ידי יועץ תשתיות וגם על ידי יועץ תנועה ,כדי לדעת
האם באמת אפשר לבטל את החכירה הזאת ,או לחילופין ,צריך להיכנס
להליך של הכנת תוכנית בניין עיר ,שתאשר את החכירה הזאת ,מאחר והיא
נדרשת לצורך דרך ,לצורך ציבור אחר.
יוסף לונדון:

אני מבקש לשאול ,על מנת להתמודד עם פנייה אישית של תושב שפונה בגין
חכירה ולהרחיב את זה ,וגם בגין הפקעה לצורך כך לא צריך סקר .תושב
פונה ,והוועדה דנה .אם נעשה סקר ,אם אני מבין נכון את רוח הדברים,
הסקר נעשה כדי לבחון האם חכירה או הפקעה ,שזה פגיעה בזכות הקניין,
היא בכלל נכונה וראויה .דומני שצריך לקבוע לוח זמנים ,אם הסקר קיים
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לקבוע לוח זמנים ,זה לא הדבר הראשון ,אבל לפחות לקבוע לוח זמנים,
לעשות סקר ,זאת אומרת ,לעבור חלקה חלקה ,אם ההפקעה דרושה ,יישר
כוח ,אם היא לא דרושה ,לתת מכתב תודה לתושב ולהחזיר לו את הקרקע
ששייכת לו.
עו"ד סודובניק :אני רוצה ,לדברים שאמרת ,יוסף ,אני רוצה לעשות אבחנה .צריך להבחין
בין החכירות ללא תמורה שנעשו מכוח החלטה ,נניח ,תוכניות שהיו בכוונת
ולא הושלמו ,ולכן נעשו על מנת לאפשר לאנשים להוציא היתר בנייה ,אמרו
להם 'תעשו חכירה ,בינתיים אנחנו משלימים את התוכנית' ,לבין הפקעה,
שהפקעה מבוצעת רק כשיש תוכנית בניין עיר מאושרת .אנחנו לא יכולים
להפקיע כשאין תוכנית בניין עיר מאושרת ,ולכן ,לא צריך להכפיף את שני
הדברים ביחד.
יוסף לונדון:

קיבלתי את התיקון.

עו"ד סודובניק :שני נושאים שונים לחלוטין.
יוסף לונדון:

מקבל ,תודה ,לא הייתי ער לזה ,ואני.

עו"ד סודובניק :לא ,לא ,בסדר ,בשביל זה אני מסבירה.
יוסף לונדון:

למדתי ,תודה .אני אתמקד בחכירות.

עו"ד סודובניק :חכירות האלה ,תראה .ישנן ,בסך הכל ,ישנן כ 200-חכירות כאלו שפזורות
על פני העיר .העבודה סביב החזר חכירה כזאת היא עבודה מאוד מרובה ,זה
גם נזקק לבדיקה תכנונית של מחלקת התכנון ,גם מחלקת הכבישים ,גם
מחלקת הניקוז והתשתיות ,גם המים ,זאת אומרת ,כל הגופים צריכים לתת
את דעתם אם יש צורך בתשתיות באותו מקום ,אם יש תשתיות באותו
מקום .ואז גם עובר ליועץ תנועה שבוחן ,אם יש מקום להרחיב את הכביש,
אם הכביש מספיק .כי אנחנו לא מדברים על חכירות בדרכים שהן 14 ,13
מטר ,אנחנו מדברים על דרכים שהחכירה בהם היא בערך ,היא מרחיבה
שטח ,נניח ,דרך לעיתים של  8מטר ,לעיתים של תשעה ,לעיתים של עשרה,
על זה אנחנו מדברים ,אנחנו לא מדברים על שטחים שהם ,כמקובל היום
אולי ,אוקי? אנחנו מדברים על שטחים מאוד מינוריים ,לא על שטחים
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גדולים .ולכן אני אומרת לך שהעבודה גם על כל אחד ,ואחר כך המשא ומתן
גם על כל אחד מהם ,וההסכמות של כל אחד ,אוקי? כי יש לזה הרבה מאוד
משמעויות נרחבות ,שאני לא רוצה לפרט אותם כאן כרגע ,אוקי?
יוסף לונדון:

אני לא ,אחרון ,כי אני לא רוצה להתנצח,

עו"ד סודובניק :לא ,אני לא מתנצחת.
יוסף לונדון:

זה לא המקום ,אני רק רוצה להביע עמדה ,שמול הטרחה וההוצאות
הכספיות של העירייה ,יש גם את הזכות הקניינית של תושב העיר ,ועד כמה
שאפשר ,אני אפעל שהסקר הזה יקבל משמעות ,ובצורה מדורגת ,מה שצריך
יישאר בידי העירייה ,ואם יסתבר שלא צריך ,להחזיר את זה לתושב .תודה.

עו"ד סודובניק :בכל אופן ,לאגף ההנדסה נמסרה הרשימה.
יוסף לונדון:

תודה רבה.

עו"ד סודובניק :אני רק רוצה כן לתקן ,כי דידי ,אתה שמת את הנוסח המתוקן .אוקי ,כי
הנוסח שנשלח אליכם הביתה הוא קצת שונה מהנוסח של היום .כי בשלב
הקודם דובר על כך שהעירייה.
)מדברים יחד(
דידי מור:

יש שני נוסחים ,אחד של חוות הדעת ואחד של ההסכם עצמו ,יש שינוי קל
באחד הסעיפים בעניין של הוצאות.

עו"ד סודובניק :ההבדל בנוסח הוא רק לגבי מי מבצע את ביטול החכירה והרישום .אוקי?
כשלפני זה דובר שמשרד הארי טויסטר יעשה את זה ,והעירייה ,וכיום
הבעלים נטל את זה על עצמו ,וזה השוני היחיד ,בעצם ,שיש לכם ,שהוא גם
בחוות הדעת מצוי ,וגם בחוזה.
עו"ד בהרב:

ועוד דבר שאני רוצה להעיר ,זה שאנחנו צריכים להתרגל לזה ,אנחנו רגילים
כדבר שבשגרה להעביר לאישור משרד הפנים ,אבל מאחר ואנחנו עירייה
איתנה ,אז את העשייה במקרקעין אנחנו כבר לא צריכים להעביר למשרד
הפנים ,אבל ,יכול להיות שפה עוד נצטרך ,כי יכול להיות שחלק כבר עבר
למשרד הפנים ,אז נבדוק את זה ,אבל ,בעיקרון ,עשייה במקרקעין לא צריכה
לקבל עוד את אישור שר הפנים ,ודי באישור המועצה.
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דידי מור:

יש הערות נוספות?

משה פדלון:

לא ,רגע ,רגע ,צביקה רוצה.

צביקה הדר:

דיברת על הקריטריונים של מה להחזיר ומה לא להחזיר ,זה ,אני מניח,
מתבטא בפרוטוקול שצירפתם מה 19-בדצמבר.

עו"ד סודובניק :נכון ,בין השאר ,כן.
צביקה הדר:

אני קראתי אותו שלוש פעמים ,לא כל כך הצלחתי להבין.

עו"ד סודובניק :אתה יודע לומר לי איזה נספח זה?
צביקה הדר:

לא רשום לי פה נספח .אולי זה ג' ,זה ג' ,סליחה.

עו"ד סודובניק :זה ג'? אוקי.
צביקה הדר:

אני מנחש שזה הפרוטוקול ,כי לא הבנתי את זה.

עו"ד סודובניק :טוב ,זה בעצם דבר שאני דיברתי עליו מקודם ואמרתי שאנחנו מדברים על
דרכים שהם יחסית מאוד מצומצמות .אז בוא אני אקריא את זה,
צביקה הדר:

את לא צריכה להקריא ,אני מבין ,יש עשרה מטר ,ו 11-מטר.

עו"ד סודובניק :שבעשרה מטר ,בדרך כלל ,תבוצע הרחבה ל 11-מטר ,אוקי? מעבר לרוחב
הקבוע.
צביקה הדר:

אם יש רוחב מעל  11מטר?

עו"ד סודובניק :אז אנחנו,
צביקה הדר:

נחזיר?

עו"ד סודובניק :כן ,הבדיקה תהיה מסוג אחר ,תראה ,עדיין יהיה צורך בבדיקה של יועץ
התנועה ויועץ תשתיות ,אני לא יכולה להגיד שלא יהיה בהם צורך ,כי אחרת,
צביקה הדר:

זאת אומרת ,הקריטריון הזה הוא לא קריטריון נוקשה ,הוא,

עו"ד סודובניק :לא ,אבל יכול להיווצר מצב ,וודאי ,יכול להיווצר מצב שבו אם אתה תחזיר
את השטח ,התשתיות שלך ימצאו אחר כך בשטח הפרטי .ולכן ,כל אחת
מהחזרות החכירה צריכה להיבדק באופן מעשי .אבל יש נטייה יותר רחבה
להחזיר כשהדך היא רחבה .ומצומצמת יותר כשה,-
צביקה הדר:

עכשיו ,מה המשמעות של סעיף שתיים שם ,שאם זה תשעה מטר ,אז הוועדה
תפעל לשינוי התב"ע? מה הרעיון פה?
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עו"ד סודובניק :כן .כדי שלא ייווצר מצב שבו יש דרך שהיא פחות מתשעה מטר ,כי אלה
ההערכות של אנשי המקצוע ,שדרך חייבת להיות לפחות תשעה מטר.
צביקה הדר:

אבל אם יש את החכירה ,אז צריך את זה?

עו"ד סודובניק :בבקשה?
צביקה הדר:

אם יש את החכירה ,אז צריך גם תב"ע?

עו"ד סודובניק :אז במקרה כזה לעשות ,כן ,כי החכירה ,תראה ,יש חכירות ,אני רוצה לומר,
כשהחכירה נעשתה שלא על פי תב"ע ,לא חכירה שנעשתה על פי תב"ע,
חכירה שלא נעשתה על פי תב"ע ,צריך לעשות לה ,והבעלים מבקשים אותה
בחזרה ,ואנחנו ,והעירייה חושבת שהיא זקוקה לקרקע הזאת ,חייבים
לעשות תוכנית בניין עיר שתתאשר ,כדי שיהיה תוקף לחכירה הזאת ,או
לחילופין ,להפקעה שנעשה.
צביקה הדר:

הפקעה ברור לי ,אבל חכירה זה לכאורה משהו ,בהסכמה.

עו"ד סודובניק :חכירה היא בהסכמה ,בהחלט .אבל ,עדיין ,בשלב שאין תוכנית בניין עיר
שמאשרת אותה ,שמאששת אותה ,אז היא לא חייבת להישאר .כמובן שזה
נתון לוויכוח ,גם הנושא הזה .אם צריך להחזיר או לא.
צביקה הדר:

זה צרה ,בקיצור.

עו"ד סודובניק :כן.
דידי מור:

הצבעה ,מי בעד? פה אחד .תודה רבה.

אישור מתן תמיכות
דידי מור:

אישור למתן תמיכות .אני רוצה להקדים משפט .אני מתנצל בשם המערכת
שהחומר הגיע אליכם באיחור ,וגם דילגנו שלב של אישור תמיכות בוועדת
המשנה .מהטעם שיש דחיפות גבוהה מאוד להעביר כספים לעמותות
שמחכות זמן רב ,שלא באשמתן .התקציב שלהם בנוי בחלקו הגדול ,גם על
מה שיקבלו כתמיכה ,ובאופן חריג ויוצא דופן אנחנו מביאים את זה בהליך
מקוצר לכאן כבר היום .יש הערות בנושא? אם לא ,אנחנו נעבור.

משה פדלון:

בבקשה ,צביקה.
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כן .יש לי שתי הערות ,אחת לגופו של עניין והשנייה יותר כללית .אני חושב
שנכון לכרגע ,בוועדת המשנה לתמיכות אין נציג אופוזיציה ,ואני חושב שזה
לא תקין וצריך להיות.

משה פדלון:

אוקי ,ייבדק.

צביקה הדר:

זה הערה אחת .הערה שנייה ,זה ,תראו ,לא יודע כמה אנשים פה יודעים,
אבל אני עשר שנים אחרונות עסקתי בתמיכות ואני מודע היטב לדחיפות
ולבעייתיות פה ,אבל יש גבול לכמה אפשר לסטות מהזה ,אני אפילו הייתי
מבקש פה את חוות הדעת המשפטית ,האם אפשר לדלג ,זה מאוד לא נראה
לי.

משה פדלון:

לא מדלגים על שום דבר .אנחנו ,יש מה שנקרא,

צביקה הדר:

אני ,בפעם הראשונה שאני רואה את זה ,זה עכשיו.

משה פדלון:

וועדת המשנה היא וועדת רשות .בסדר ,היא וועדת רשות .אני לא יכול לתת,
אנחנו היום בסוף אפריל,

צביקה הדר:

לא ,לא ,אני מבין.

משה פדלון:

שנת העבודה התחילה ב 1-בינואר .ואי אפשר להמשיך לדחות.

צביקה הדר:

אני ,לדעתי זה לא ,לא ,לא ,אני איתך.

משה פדלון:

אני בעוד חודש מתחיל תקציב .2015

צביקה הדר:

אני איתך ,אני חושב שצריך לעשות.

משה פדלון:

צריך להתחיל לסיים ,אי אפשר לבוא ולפגוע בילדים ובארגונים.

צביקה הדר:

אני איתך לגמרי ,אני רק רוצה ,אני חושב שעם זאת ,עדיין ,קודם כל ,אני לא
חושב שדידי צריך ,אין פה עניין של התנצלות ,אני מבין שכולם עשו כמיטב
יכולתם ,אבל ,מה שאני חושב זה שצריך לאפשר ,אני ,יש לי פה כמה שאלות
שאני לא ,לא מסוגל כרגע לבוא ולהתחיל,

משה פדלון:

אני מציע לאשר את זה ובישיבה הבאה ,אם יהיו הערות נשמע ,ואם צריך
לתקן ,נתקן .אבל בואו נאשר את זה עקרונית.

צביקה הדר:

אני לא חושב שזה לא תקין ,ואני הייתי רוצה לשמוע מה את אומרת.

עו"ד בהרב:

בעיקרון ,המועצה לא חייבת למנות וועדת משנה.
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צביקה הדר:

זה ידוע לי ,אבל היא מינתה.

עו"ד בהרב:

זאת החלטה של המועצה ,והיא מינתה .עכשיו ,עד כמה שאני רואה ,כל חברי
וועדת המשנה ,פחות או יותר.

אלעד צדיקוב :לא ,לא ,אני יושב ראש וועדת המשנה ,אני פעם ראשונה רואה את זה עכשיו,
אני עברתי בעירייה לפני יומיים ,ביקשתי לראות פרוטוקול ,אמרו לי ,עוד אין
פרוטוקול .אם ,אחת שהחלטתם שישנה וועדה ,אז ישנה וועדה .ואם יחליטו
שאין וועדה ,אז אין וועדה .אבל אם ישנה וועדה ,ישנה וועדה .עכשיו ,לא יכו
להיות שאנחנו ,לפחות המינימום ,אם באמת רוצים שזה יהיה תקין,
המינימום שהוועדה המקצועית תזמין את יושב ראש וועדת משנה ,לפחות
להיות נוכח בישיבה .הוא לא מוזמן ,לא רואים פרוטוקול .עכשיו ,יש פה גם
השגות .אם לא היו השגות ,הייתי אומר  ...למרות שכשיטה ,השיטה לקויה.
יש פה עניין של הספורט  ...שיש פה לדון בהם .אני כן בעד לכונן שבוע הבא
ישיבת מועצה שלא מן המניין כדי לפתור את הנושא.
משה פדלון:

לא ,לא שבוע הבא ולא עוד שבועיים ,ברשותך .רק שנייה ,אנחנו נקבל
החלטה .אני לא יכול לעכב את הכספים ,לא הולך לסגור חוגים בעיר בגלל כל
מיני אגו .אנחנו נאשר ,תקבלו ,תעירו ,נבוא לישיבה ,ואם נעשתה איזושהי
תקלה נתקן ,אבל כאן ,תיתן את התמיכות על פי דין ,על פי תבחינים מאוד
מאוד ברורים .ואני לא רוצה לעכב את זה .אין לנו זמן ,חבר'ה .אנחנו בעוד
חודש צריכים לעבוד על תקציב  ,2015ואני עדיין ב .2014-לא מוכן ,אני רוצה
להעביר את זה היום ולהתחיל לעבוד .צריכים להמשיך לעבוד בעיר הזאת.
כן ,בבקשה.

עופרה בל:

בישיבה שהייתה לנו אצלך לפני חודשיים ,סיכמנו על סכום מסוים שיהיה
לתמיכות ,הסכום הזה לא נקבע כרגע בוועדה האחרונה שהייתה .אני
מבקשת לדעת למה .זו שאלה שאני שואלת אותה כבר בערך  100פעם ,ואני
לא מצליחה לקבל תשובה.

יחיעם השמשוני :ההחלטה הייתה לא לעכב ,צריכים לבצע העברה תקציבית .בשביל הגדלת
התמיכות צריך לבצע העברה תקציבית ,ועדיין לא ישבנו על המקור שלו .יש
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הבטחה להסדיר את זה ,ברגע שיוגדל ,יוגדל לכולם באופן הפרופורציונלי.
עופרה בל:

מתי זה יוגדל? בוא ,אני רוצה לדעת לוח זמנים.

יחיעם השמשוני :אני רוצה מאוד לקוות,
עופרה בל:

כי לי נאמר שזה יושב בגזברות ,הגזברית אומרת שזה עבר לוועדה ,אבל
בעצם אנחנו באיזשהו מקום פה לא הגענו לשום מקום ,אני רוצה לדעת מתי.
כי עוד פעם ,אנחנו עומדים לקראת סוף עונה ,סוף שנה ,ואנחנו בעצם עדיין
לא יודעים באיזה תקציב אנחנו עומדים .כל העמותות האלה יושבות
ושואלות כל יום מה קורה .כדי שנוכל לתת תשובה שתהיה הגיונית,

יחיעם השמשוני :התקציב של התמיכות של הספורט ,נכון להרגע ,זה בדיוק התקציב שהיה
בשנה שעברה.
עופרה בל:

זה לא מה שסיכמנו.

יחיעם השמשוני :רגע .שנייה .התקציב היה בדיוק כמו התקציב שנה שעברה ,והוא חולק
בהתאם לקריטריונים שנקבעו ואושרו פה .זה החלק הראשון .החלק השני,
על מנת להגדיל דורש ,לא רוצה להגיד העברה תקציבית ,הוא דורש הגדלה
של סעיף התמיכות .הגדלה של סעיף התמיכות מתקציב העירייה זה העברה
מסעיף לסעיף ,שאנחנו כרגע מחפשים את הסעיפים שבהם אנחנו נעשה  ...על
מנת להעביר לשם .אני מקווה מאוד שבישיבת המועצה הבאה נעשה את
ההעברה התקציבית על מנת לעדכן ולהגדיל ,כמו שדובר.
עופרה בל:

אנחנו יכולים להחליט שזה יהיה במועצה הבאה?

יחיעם השמשוני :אתם מחליטים ,אני ממליץ.
עופרה בל:

אוקי ,אז אני ,כן.

ירון עולמי:

שנייה ,אפשר לשאול .יחיעם ,אגב ,זה רק תמיכות בספורט ,מה עם כל שאר
העמותות וכל השאר?

יחיעם השמשוני :לא ,עבר כבר פעם שעברה.
ירון עולמי:

הכל? לא עבר הכל .הכל עבר?

עופרה בל:

עבר ,אתה לא זוכר שפעם קודמת,

ירון עולמי:

כן ,אני זוכר ,הכוללים,
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יחיעם השמשוני :הכל עבר ,חוץ מהספורט.
ירון עולמי:

אז אפשר לשאול שאלה?

עופרה בל:

רגע ,שנייה ,אני עוד לא סיימתי.

ירון עולמי:

אה ,סליחה.

עופרה בל:

משה ,מה שאני רק מבקשת ,זה כמו שיחיעם אמר ,אנחנו צריכים לקבל
החלטה כזאת ,שלמועצה הבאה זה יגיע.

משה פדלון:

אני לא מבטיח לך ,תני ,אנחנו בסדרת אירועים צפופה כעת,

עופרה בל:

לא מבטיח ,אז עוד פעם ,אנחנו,

משה פדלון:

אנחנו בסדרת אירועים מאוד צפופה בשבועיים הקרובים ,אני לא רוצה פה
להכניס את המערכת ללחץ .יש לנו ימי זיכרון ,יש לנו אירועים ,יום
העצמאות.

עופרה בל:

אבל אנחנו עומדים פה בפני המון המון עמותות שלא יודעים איך להתנהל.

משה פדלון:

אני מקבל את ההערה הזאת ,אני אשב עם המנכ"ל ואני אודיע לך על לוח
הזמנים ,בסדר? אני אודיע לך על לוח הזמנים.

עופרה בל:

לא ,אז בוא נחליט איזשהו לוח זמנים.

משה פדלון:

בסדר ,אחרי זה נסגור את המנהלות .תשאירי לי את זה .נשב ונסגור ,אני
מבטיח לך שנשב ונסגור את הכל לשביעות רצונך.

עופרה בל:

אני מבקשת שזה יגיע למועצה הבאה.

משה פדלון:

נשתדל ,נשתדל.

עופרה בל:

נשתדל זה עוד פעם.

משה פדלון:

אם ירצה השם ,בעזרת השם.

עופרה בל:

אני מדברת עם יחיעם כל כך הרבה זמן ,רק נשתדל ,ולא הגענו לזה.

משה פדלון:

כן ,עולמי.

ירון עולמי:

איילה כאן ,יונה ,או שאתה תענה .לא כאן .קודם כל ,אני מצטרף לדברים של
עופרה ,חלק גדול מהאגודות הובטח להם סכומים יותר גבוהים ,ודובר איתם
על,

יחיעם השמשוני :אף אחד לא הבטיח שום דבר .בוא נעשה סדר.
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ירון עולמי:

לא משנה ,הם מצפים ליותר,

משה פדלון:

מי מצפה?

עופרה בל:

יחיעם ,אני לא מסכימה איתך.

ירון עולמי:

מצפים ליותר.

משה פדלון:

מי? מי?

עופרה בל:

אנחנו ,בישיבה הזאת ,באותו ,אנחנו סיכמנו על סכום.

ירון עולמי:

רוב האגודות כאן.

ל.ש.

יחיעם השמשוני :רגע ,רגע ,בואו ,רבותיי הנכבדים.
עופרה בל:

זה לא נכון ,אנחנו סיכמנו על סכום ,זה לא שאנחנו פתאום ממציאים ,היינו
בישיבה הזאת עשרה איש.

יחיעם השמשוני :עופרה ,שנייה ,זה מה שנקרא ,להגביר את הקול .האגודות הגישו בקשות,
ואנחנו מחויבים לחלק לפי כסף שיש לנו .מדובר על תוספת תקציב לספורט
ההישגי ,תחרותי ,הישגי ,איך שאתם רוצים .בנינו ,מערכת התבחינים בנויה
גם לשלב השני ,ברגע שנעשה את ההעברה התקציבית ,אנחנו לא הולכים
להגדיל את תקציב העירייה ,אנחנו הולכים לעשות העברה מסעיף לסעיף
ואנחנו צריכים לקבל החלטה מה אנחנו עוצרים על מנת להביא את הכסף
לפה .וזה לא החלטה שמקבלים אותה מתחת לזה.
עופרה בל:

אנחנו מדברים על זה כבר שלושה חודשים.

יחיעם השמשוני :אנחנו,
עופרה בל:

לא התחלנו לדבר על זה היום.

יחיעם השמשוני :אז אני מקבל את הנזיפה.
עופרה בל:

אני לא נוזפת בך ,בוא לא נחרוג,

משה פדלון:

הוא מקבל נזיפה ,הכל בסדר.

)מדברים יחד(
עופרה בל:

כל אחת מאיתנו יש לו את התיק שלו ,וכמו שבאים אליך בכל הדברים ,אז
יש דברים שבאים אלינו .עכשיו ,אנחנו צריכים לתת תשובות וחלק מהעניין
של לתת תשובות זה לדעת איפה עומדים .אז ,מכיוון שאנחנו החלטנו
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החלטה ,אני מבקשת שנעמוד בה ,זה הכל.
יחיעם השמשוני :בסדר גמור.
ירון עולמי:

אוקי ,שנייה ,אבל אם יורשה לי לשאול ,כי אני הייתי באמצע .יש כאן כמה
דברים שנכתבו ,אני רוצה פשוט להבין אותם .קודם כל ,אתה אומר כאן
שבעצם ,ב 2013-בני הרצליה כדורסל קיבלה יותר ממה שהייתה צריכה
לקבל ושהסכום הזה יועבר ל 2014-לחלוקה בין כל הקבוצות?

יחיעם השמשוני :כן.
ירון עולמי:

זה גם יקרה?

יחיעם השמשוני :כן.
ירון עולמי:

מעבר לתוספת שעופרה מדברת עליה?

יחיעם השמשוני :כן.
ירון עולמי:

מצוין .עכשיו ,לגבי,

יחיעם השמשוני :כשאנחנו צריכים לעשות הגדלה של התמיכות ,ההגדלה של התמיכות
תהיה בסכום שקוזז,
ירון עולמי:

אני בעד ,אני בעד ,אל תסביר ,אני הבנתי ,אני בעד .משהו שנכתב כאן על ידי
איילה ,אני רוצה להבין משהו ,כי אנחנו ,היה לנו כבר וויכוח על זה פעם
ודווקא הסכמתם איתי ,ועכשיו אנחנו חוזרים אחורה .היא כתבה כאן ,בדף
השלישי לפרוטוקול ,בקשה מספר  .61אתה מסתכל על זה?

יחיעם השמשוני :כן.
ירון עולמי:

"שמכבי רומנו הרמת משקולות נבדקה שוב ונמצא שסכום הבקשה הינו
 ,₪ 7,000סכום נמוך מסכום התמיכה על פי התבחינים ויש לעדכן סכום זה
בטבלה ".עכשיו ,ממה שאני זוכר ,והיה לנו מקרה כזה פעם עם מכבי
הרצליה ,ועם עוד איזה עמותה ,שאם בטעות עמותה ביקשה פחות ממה
שבלאו הכי מגיע לה על פי התבחינים ,ניגשים אליה ,אומרים לה 'תגישי יותר
כדי לקבל את מה שמגיע לך' .ולא מתקנים את זה כלפי מטה .אז .אתה
איתי? יונה.

משה פדלון:

לא ,לא ,יונה לא ,סליחה.
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ירון עולמי:

יונה הוא נציג של הגזברות .אין בעיה ,סליחה ,אוקי.

משה פדלון:

יש פה מנכ"ל העירייה ,הוא יושב ,הוא יענה.

ירון עולמי:

אין בעיה ,הוא גם מבין אותי טוב מאוד.

ל.ש.

יחיעם השמשוני :אני מחלק את התמיכות ,במקסימום ,המקסימום זה מה שהאגודה
מבקשת.
ירון עולמי:

לא .זה לא מה שסיכמנו פעם.

יחיעם השמשוני :אני לא יודע מה סיכמתם .יש סכומים ויש חוק.
ירון עולמי:

לא ,מה זה חוק? אנחנו כבר שנים ככה .רק שנייה ,רק שנייה ,יחיעם ,בוא,
אנחנו לא מדברים פה על מיליונים שאושרו כאן ב 20-שניות ,אלא על ממש,
המעט של המעט ,הרי הסכום הזה שמקבלים ,אתה יודע לאן הוא הולך? זה
מכיס לכיס .הם משלמים בסוף דמי שכירות למתנ"ס נווה ישראל ,אוקי?

דוברת:

דמי שימוש.

ירון עולמי:

במקרה זה ,הם שוכרים .אני יודע מה אני אומר .אז זה הולך מכיס אחד של
עירייה לכיס השני ,אבל זה כסף מאוד חשוב לי ,וכאן מדובר על עוד 7,000
שקל ,עוד  2,000שקל,

יחיעם השמשוני :כן ,אבל מה שאתה אומר לי בעצם ,אתה אומר לי דבר כזה ,תקשיב ,יצא
לך שבמקום  10,000שקל לפי הזה ,מגיע לו  80,000שקל .לא מגיע ,מגיע לו
 20,000שקל .לפי הקריטריונים.
ירון עולמי:

נכון ,בשביל זה עושים תבחינים.

יחיעם השמשוני :שנייה רגע.
ירון עולמי:

כן.

יחיעם השמשוני :זאת אומרת שלפי התבחינים זה מה שיצא .עכשיו ,כשהוא מגיש את כל
הניירות שלו ,לפי הקריטריון שהוא צריך ,נגיד תקציב ,או דברים כאלה,
כלומר ,תגיד לו עכשיו שיעשה תיקון לתקציב שלו?
ירון עולמי:

כן .זה בדיוק מה שאני אומר לך ,וזה בדיוק מה שעשינו עם מכבי הרצליה
לפני שנה ,ולפני שנתיים עם עוד איזה עמותה ,נכון ,צביקה ,זה היה עם טניס,
משהו.
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עוד שלוש ,ארבע עמותות.

יחיעם השמשוני :אבל זה בדיוק,
ירון עולמי:

ככה אנחנו עושים.

יחיעם השמשוני :זה בדיוק מה שקורה שנה אחר כך ,שמסתבר שהתקציב בפועל של
האגודה לא היה התקציב שהיא ביקשה ,ואני נאלץ לקזז לה כספים.
ירון עולמי:

למה לקזז? אבל כאן אתה אומר שבתבחין מגיע לו יותר.

יחיעם השמשוני :אתה לא מבין.
צביקה הדר:

הוא צריך לעמוד בתקציב ,לכן אתה מעמיד את זה לשיקול דעתם ,אם הם
רוצים לשנות את התבחינים ,או אם הם מסתפקים ב 7,000-הם אומרים,
מסתפקים ב.7,000-

)מדברים יחד(
יחיעם השמשוני :רבותיי ,הנכבדים ,מה שנקרא ,באופן כוללני ,בסדר? מרבית האגודות,
התקציבים שלהם בפועל ,בבדיקה שעשינו בשנתיים האחרונות ,הוא פחות
ממה שהם מגישים .פחות ממה שהם קיבלו עליו ,היו אמורים לקבל את
התמיכה .ולכן ,אם נאלץ ,בתוקף התקנות והכל ,לקזז כספים.
ירון עולמי:

אם זה יקרה ,תעשה את זה.

יחיעם השמשוני :אם זה ,מה שנקרא ,רוחבי ,אם זה תופעה רוחבית ,אז עכשיו אתה רוצה
שאני אלך אליו ואגיד לו ,תקשיב,
ירון עולמי:

כן ,כי אתה מדבר על האלה עם התקציב של השש מיליון ,והחמש מיליון
והשלוש מיליון.

יחיעם השמשוני :לא ,לא ,לא.
ירון עולמי:

שנייה ,כאן מדובר על תקציב של כמה עשרות אלפים .עכשיו ,אני שואל
אותך ,אתה יודע ,תן לי תשובה אמיתית.

יחיעם השמשוני :אני נותן לך תשובה אמיתית.
ירון עולמי:

אתה נותן לו עכשיו  7,000שקל ,כמה הגיע לו לפי התבחינים? ?10,000 ?9,000

יחיעם השמשוני :לא זוכר.
ירון עולמי:

אני מבקש שתבדוק את זה ,ואם זה ההבדל ,אנא ,פנה אליהם ,אני מוכן
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לפנות אליהם.
יחיעם השמשוני :לא ,אני לא הולך לפנות אליהם שיתקנו ,באמת.
ירון עולמי:

תפנה אלי .תפנה אלי ואני אדאג שהם יתקנו ,בסדר?

יחיעם השמשוני :תקשיבו ,אני את הכספים,
עופרה בל:

אבל סיכמנו שנעשה הלא תבחינים חדשים ,נכון? אז בעצם ,כרגע,

יחיעם השמשוני :מה זה קשור?
עופרה בל:

אז כרגע ,לא ,אז אני חושבת ,לעונה הבאה ,שנה הבאה ,יהיה תבחינים
חדשים ,ואז לא,

ירון עולמי:

יונה ,אני יכול לברר את זה מולך? אני אוכל לברר את הדבר הזה מולך?

יחיעם השמשוני :אגודה או גוף ,לא יכול להגיש תקציב,
עופרה בל:

אני מסכימה איתך במיליון אחוז.

יחיעם השמשוני :זה הכל.
עופרה בל:

אוקי .אני מסכימה איתך ,ולכן אנחנו צריכים לעשות תבחינים חדשים.

יחיעם השמשוני :לא ,זה לא קשור .זה לא קשור ,זה עדיין זה קשור לתבחינים .זה לא קשור
לתבחינים.
ירון עולמי:

זה עכשיו כבשת הרש ,זה לא לעניין .טוב ,אני אטפל בזה ,אבל אני רק רוצה
שיובהר ,שיהיה לפרוטוקול.

יחיעם השמשוני :אני רואה את זה כאיום.
ירון עולמי:

לא ,לא ,אני אומר ,זה כבשת הרש ,לקחת מהם ,זה מצחיק .אתה יודע מה זה
מכבי רומנו הרצליה?

משה פדלון:

יש למישהו עוד משהו להעיר?

ירון עולמי:

כן ,אני רק רוצה עוד דבר אחרון לגבי הספורט העממי ,אתה גם כן העלית את
זה .אני עדיין חושב ,ואמרתי את זה בישיבת מועצה כשדיברנו על התבחינים,
שהסכום,

דידי מור:

אנחנו לא מצביעים על הספורט היום.

משה פדלון:

זה יורד מסדר היום.

דידי מור:

אנחנו נדחה את זה לישיבה אחרת.
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טוב ,אני מציע ,אני רוצה להביא להצבעה את הנוסח הבא .כיוון שהתמיכות
מהגזברות עוברות רק בעוד כשבועיים ,אני מציע שוועדת המשנה תתכנס
בעוד כשבוע ,במידה ויש השגות ,נכנס פה ישיבת מועצה מן המניין בעוד
כשבועיים .שלא מן המניין .ישיבה שלא מן המניין ,ונקבל החלטה .מי בעד
ההצעה?

ירון עולמי:

רגע ,וחוץ מזה אנחנו מאשרים כרגע את הכל.

משה פדלון:

נאשר למעט ,למעט הספורט העממי) .מדברים יחד( ביקשו ,נכבד את
הבקשה .ביקש ,המבקש ביקש לדחות את זה ,אני מכבד את הבקשה שלו.
עוד הפעם ,מי בעד? מי נגד? מי נמנע? שניים נמנעים .הנושא הבא.

דידי מור:

נמנע ,שניים .רגע ,אני רוצה רק להבין ,בינתיים כל התמיכות שכאן
מאושרות?

משה פדלון:

בעזרת השם ,כן.

)מדברים יחד(
דידי מור:

כל התמיכות מאושרות.

משה פדלון:

למעט הבקשה של,

דידי מור:

ירד מסדר היום הספורט העממי.

משה פדלון:

למעט ספורט עממי .נושא הבא ,דידי ,בבקשה.

אישור למינוי מנהל ענף אומנויות לחימה וג'ודו בעמותת "בני הרצליה"
דידי מור:

אנחנו ניגשים לנושא הבא ,מי שהיא בעלת עניין ישיר בדבר הזה זה גברת
מאיה כץ ,והיא יצאה מהישיבה .המדובר באישור של מינוי מנהל ענף
אומנויות לחימה וג'ודו בעמותת בני הרצליה .לקראת הדיון בנושא הזה
נערכה חוות דעת מקיפה מאוד של עורך דין אודי אלוני ,שהוא היועץ
המשפטי של העמותה ,וניתנה שם חוות דעת של היועצת המשפטית שלנו,
עורכת דין ענת בהרב .מדובר במר דורון כץ ,שזכה במכרז לפני כשנה וחצי,
כמדומני ,והזכייה שלו עוכבה מסיבות כאלה ואחרות ,לאורך זמן ארוך.
הנושא הזה נבדק מכל היבטיו ,בסך הכל ,הייעוץ המשפטי הוא שאפשר
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לאשר את המינוי .אם יש שאלות בנושא ,הדיון פתוח.
דובר:

מה זאת אומרת אפשר ,אני לא מבין את הנושא המשפטי.

משה פדלון:

רק שנייה .אלוני ,תן סקירה ,לאחר מכן ענת תשלים.

עו"ד אלוני:

חוות הדעת המשפטית ,למעשה ,מתארת מצב משפטי ,היא לא בא להחליף
שיקול דעת ,לא של המועצה ולא של השר הממונה ,בסופו של יום .אבל חוות
הדעת המשפטית קובעת שמינוי כזה הוא אפשרי ,עובדה שהחוק מאפשר
אותו ,בכפוף לתנאים כאלה ואחרים שפורטו בהרחבה בחוות הדעת .הבדיקה
שלי ,כמשפטן ,הבדיקה שלנו כמשפטנים ,האם התהליך עד כאן היה תקין.
ועמותת בני הרצליה פעלה כדין ,היא אמנם לא קובעת בסופו של יום ,אם
המועמד יעבוד בהתאם להחלטה של מועצת העיר ושר הפנים ,אבל ,עמותת
בני הרצליה ביצעה את הפעולות הדרושות לצורך מינוי מנהל ענף ג'ודו ,זה
ענף שהוא קיבל עדיפות בבני הרצליה .עשו מכרז ,המכרז ישבו חברים
נכבדים ,החליטו ,הייתה וועדת כוח אדם ,היא בחנה את כל המועמדים,
ובסופו של דבר ,כמו שתואר בחוות הדעת ,היא קיבלה החלטה למנות את מר
דורון כץ ,אלא שמר דורון כץ צריך לעמוד בתנאים נוספים ,ולכן אנחנו
נמצאים כאן .אני מוכן לענות גם על שאלות בנושא.

יונתן יעקובוביץ :אחד התנאים הוא אישור המועצה ,מן הסתם.
עו"ד אלוני:

מה?

יונתן יעקובוביץ :אחד התנאים הוא אישור המועצה?
עו"ד אלוני:

האישור הראשון זה אישור של שני שליש מחברי המועצה.

משה פדלון:

שאלות ,הערות?

צביקה הדר:

קודם כל ,אני רוצה לברך את עמותת בני הרצליה ,גם שם יש ג'ודו .על כך
שסוף סוף יהיה ג'ודו בבני הרצליה ,אני חושב שזה צעד טוב מאוד .את דורון
כץ אני מכיר כבר יותר מעשר שנים ,הוא בהחלט אחת מהאושיות המרכזיות
של ענף הג'ודו בעיר הרצליה .יש לו הרבה זכויות .אז ככה שמבחינה
מקצועית ,לי אין שום הסתייגות ,להפך ,אני מברך .הסוגיה שעומדת ,לדעתי,
לדיון ,בין היתר ,זה הסוגיה של האם בן משפחה ,ברמה העקרונית ,צריך
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להיות או לא צריך להיות ,גם כשהוא ,כמובן ,מוכשר ומתאים ,האם הדבר
הזה ראוי או לא ראוי .שאלה נכבדה ,אני כבר מודיע מראש שאני אמנע
בעניין הזה ,כיוון שאני בקשר אישי עם דורון כבר הרבה שנים ,אז אני
החלטתי שאני לא אתן את דעתי לנושא הזה ,ואני אמנע .אבל ,אני מקווה
שאתם תעשו את עבודתכם נאמנה.
משה פדלון:

אוקי ,מי עוד? בבקשה.

יריב פישר:

אני לא למדתי ג'ודו ,אבל אני חושב שלמדתי מה זה מנהל תקין .מה שאתה
אמרת מקודם,

משה פדלון:

אל תלמד אותנו מה זה מנהל תקין ,פישר.

יריב פישר:

מה שאמרת לגבי,

משה פדלון:

אל תלמד אותי מה זה מנהל תקין ,אני תכף אתן לך תשובה.

יריב פישר:

תן לי תשובה .מה שאמרת לגבי שינויים קיצוניים .האם זה נחשב משהו
קיצוני?

עו"ד אלוני:

לא הבנתי.

יריב פישר:

התקן הזה הוא תקן שהוא כל כך קיצוני ,ככה אתה קראת לזה גם ב,-

עו"ד אלוני:

לא ,תראה,

יריב פישר:

בחוות הדעת שנתת ,זה משהו שמאוד קיצוני.

משה פדלון:

אודי ,תשמע אותו.

עו"ד אלוני:

אני מקשיב .אני אענה.

משה פדלון:

אני אתן לך אפשרות לענות ,כן או לא .תן לו לדבר.

יריב פישר:

זה שאלה ראשונה ,שאלה שנייה ,בעבר ,מכיוון שעד היום היינו עיר ששומרת
חוק וסדר ,השתמשנו תמיד במקרים שכאלה ,בחוות דעת של יועץ משפטי
חיצוני ,כמו ברנזון וכאלה ,האם שקלתם לבקש חוות דעת חיצונית למקרה
שכזה?

עו"ד אלוני:

לגבי ,אני אתחיל מהשאלה השנייה ,לגבי חוות דעת חיצונית ,אני יכול להביע
רק את דעתי האישית .חוות דעת חיצונית ,אתה רוכש אותה .ואנחנו חשבנו
שחוות הדעת צריכה להיות כמה שאפשר אובייקטיבית ,כמה שאפשר לא
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מישהו שמשלם עליה ,אלא שבאמת ישבנו על המדוכה ובדקנו ,ועברנו על
סעיף סעיף ,וראינו אם אפשר להביא את זה בכלל למועצה .כי אני ,אתה הרי
מכיר טוב ,יריב ,שחוות דעת אתה יכול לבקש איזה חוות דעת שאתה רוצה,
כאן ,היא הכי קרובה לחוות ,היא חוות דעת אמורה להיות אובייקטיבית .זה
לגבי השאלה השנייה .לגבי השאלה הראשונה ,אני לא יודע מה זה תנאים
קיצוניים ,אני לא צריך להחליט על תנאים קיצוניים .אני צריך לבוא ולהגיד
לכם מה אומר החוק ,מה אתם צריכים לעשות .החוק בא ואומר שהשר ,או
המועצה ,תבוא ותחליט האם זה תנאים שמתאימים או לא מתאימים.
יריב פישר:

סעיף  174אומר בפירוש שזה תנאים קיצוניים.

עו"ד אלוני:

לא צריך להיות קיצוני.

יריב פישר:

השאלה אם ענף ג'ודו זה ענף שאנחנו צריכים לחרוג מהחוק ,זה ,האם זה
משהו) ,מדברים יחד( אין מספיק מאמנים טובים במדינה?

עו"ד בהרב:

איפה הוא מדבר על תנאים קיצוניים?

עו"ד אלוני:

לא קיצוני ,קיצוני זה לא המילה הנכונה ,הוא לא אומר על קיצוני שם ,אין
מילה קיצוני .הוא אומר ,נסיבות מיוחדות ,צריך לנמק למה .אבל עוד פעם,
עמותת בני הרצליה בדקה את כל המועמדים שהציגו ,שרוצים לבנות ענף של
ג'ודו שם ,בדקה את כולם והחליטה ,כמו שהיא החליטה ,וועדת כוח אדם
שמורכבת משני חברי מועצה ,מעובדי עירייה בכירים ,מנציג ציבור ,ישבו על
המדוכה הזאת לא מעט זמן ,זה לא הייתה החלטה של מה בכך ,זה הייתה
החלטה שלמעשה ביקשו לדון עוד פעם ועוד פעם וראיינו את המועמדים
ובסופו של יום ,לא נמצא,

משה פדלון:

זה כבר שנים הדבר הזה מתגלגל ,זה לא משנה אחת.

יריב פישר:

אבל יש הבדל מהותי בין חבר מועצה לבין,

)מדברים יחד(
יונתן יעקובוביץ :מה ההבדל המהותי? הדבר הזה אושר לפני שנה וחצי ,ההסכם נחתם לפני
שנה וחצי ,וזה בתוך בני הרצליה ,יושבים שם גם חברי מועצת העיר ,אני לא
מבין ,כל הדבר פה זה השתלחות אישית כרגע במישהו מסוים שלא נמצא פה,
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וזה כל העניין .ועם כל הכבוד ,כל הידיעה המשפטית שאתה פה מתיימר
להציג ,עם הדברים הקיצוניים ,אני עדיין לא הבנתי את מה שאתה מנסה
לומר ,בעיקר הקיצוני ,מה קרה פה קיצוני ,מה הוא פה לא עומד ,מה לא
עומד בסעיף שאמרת?
יריב פישר:

תקרא את החוק ,נסיבות מיוחדות.

יונתן יעקובוביץ :זה שההסכם נחתם לפני שנה וחצי ולא נכנס לתוקף זה לא סיבה מיוחדת,
לפי דעתך?
יריב פישר:

זה סיבה שכולם,

יונתן יעקובוביץ :חתמו את ההסכם אתמול בשביל לאשר את זה היום?
יריב פישר:

תקן של ג'ודו ,על מה אנחנו מדברים? לספר למישהו תקן של ג'ודו ,אז אני
שואל את כולם ,בשביל זה אנחנו צריכים לעשות משהו ,כמו שאתה אמרת,
נסיבות מיוחדות .השאלה,

דידי מור:

שמענו את חוות הדעת המשפטית ואנחנו מצביעים.

משה פדלון:

אוקי ,אני רק רוצה לבוא ולהעיר ,לפני שאנחנו עושים הצבעה ,ואני מפנה
את ,אני פונה אליך ,יריב ,אני חושב שהמכתב,

יריב פישר:

אתה מקריא את זה בכתב ,אני רואה.

משה פדלון:

אני אקריא את המכתב.

יריב פישר:

אני רואה שאתה מקריא את זה בכתב.

משה פדלון:

אני חושב שהמכתב שלך למבקר המדינה לא ראוי להתייחסות.

יריב פישר:

בוא נראה מה הוא יגיד.

משה פדלון:

אתה לא יכול לבוא ולומר "עיריית הרצליה הייתה עד להיום לסמל למנהל
תקין".

יריב פישר:

זה מה שאני חושב.

משה פדלון:

אין בעיה ,ואל תגיד שכלל המינויים המתרחשים בהרצליה.

יונתן יעקובוביץ :אתה,-
משה פדלון:

יעקבוביץ ,לא להפריע לי .יעקבוביץ" .כלל המינויים המתרחשים בעירייה",
אני ,ראש העירייה היחיד במדינת ישראל שלא החלפתי חלק או כל שדרת
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הניהול הבכיר .ואני מחפש את כלל המינויים שאתה מדבר עליהם .קח את
הדברים חזרה ,אדוני.
יריב פישר:

מצטער ,אבל לא.

משה פדלון:

אל תיקח ,תמשיך בדרך שלך .תשמע ,אתה רוצה לפתוח איתנו חזית ,אין
בעיה .מלחמה כמו במלחמה.

יריב פישר:

אתה מאיים?

משה פדלון:

אנחנו נתחיל ונגמור.

יריב פישר:

זה הדיבור שהיה לך,

)מדברים יחד(
משה פדלון:

סליחה ,סליחה ,צריך להגיד את האמת ,מלחמה כמו במלחמה .אני אזכיר לו
את החתול והכלב ,נמשיך אחר כך הלאה .אנחנו נתראה .מי בעד?

דידי מור:

עכשיו הצבעה כמו בהצבעה .מי בעד?

משה פדלון:

מי נגד? מי נמנע?

דידי מור:

אחד נגד ,אחד נמנע.

משה פדלון:

יפה .מנהל לא תקין.

יריב פישר:

בוא נראה.

משה פדלון:

כלל המינויים .על מה אתה מדבר? מישהו פוטר פה מהעירייה ,מכלל
האנשים הבכירים? כולם מלח הארץ ,והם יישארו הלאה .על מה אתה מדבר?

יריב פישר:

כל מה שאני אומר ,בדוק.

משה פדלון:

איזה מינויים מתרחשים פה? לפחות לא לשקר ,לא לשקר.

)מדברים יחד(
ירון עולמי:

דידי ,תמשיך את סדר היום בבקשה ,זה לא לעניין.

)מדברים יחד(
משה פדלון:

צריך גם להעמיד את הדברים במקומם ,לא לשקר ,במיוחד לא למבקר
המדינה .לא לשקר.
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אישור לעבודה נוספת
דידי מור:

אוקי ,הנושא הבא על סדר היום ,בבקשה .אישור לעבודה נוספת .יש פה
שורה של חמישה עובדים ,השמות הפרטיים ושמות המשפחה הותרו בראשי
תיבות כדי לשמור על צנעת הפרט .אגב ,אני חייב להזכיר לכם ,בנושא
הקודם ,יש הרבה קורות חיים של אנשים פרטיים ,שאנחנו מחויבים לשמור
את צנעת הפרט שלהם ,ואני מבקש ,לקחת ולאסוף אתכם את החומר
כשאתם יוצאים מכאן ,לא להשאיר אותו על השולחנות ,בבקשה .אוקי?

ירון עולמי:

מקובל.

דידי מור:

יש הערות או שאלות לגבי עובדי העירייה שמבקשים עבודה נוספת ,והמלצות
הוועדה?

ירון עולמי:

רציתי לשאול שאלה כללית.

דידי מור:

כן.

ירון עולמי:

כל פעם רשום שהוועדה ממליצה לאשר את הבקשה לשנה אחת.

דידי מור:

נכון.

ירון עולמי:

זה החוק?

משה פדלון:

כן.

ירון עולמי:

שאפשר רק לשנה?

עו"ד בהרב:

זה הנוהג הוא לאשר את זה לשנה.

דידי מור:

לשנה ,ואחר כך חידוש.

עו"ד בהרב:

כדי לשוב ולבחון כל פעם אם חל שינוי.

ירון עולמי:

אין בעיה.

דובר:

רק לאחל להם שלא יצטרכו את זה בפעם הבאה.

ירון עולמי:

לא ,אבל לחזור כל פעם ולבקש מחדש ,זה גם בעיה.

דור:

לא ,לאחל להם שלא יצטרכו את זה.

)מדברים יחד(
דידי מור:

אוקי ,אישרנו את זה כולם ,נכון? פה אחד ,תודה רבה.
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אישור המלצות וועדה לסיוע בדיור
דידי מור:

אישור המלצות וועדה לסיוע בדיור ,הערות? תודה רבה.

משה פדלון:

רגע ,אני מבקש שלוש דקות הפסקה .התייעצות ,ואנחנו נעבור לשונות ,שזה
בדיוק עוד שבע דקות ומסיימים.

דידי מור:

זה לא שונות ,זה עוד שורת נושאים.

חילופי חברים בוועדת ערר לארנונה
דידי מור:

הנושא הבא הוא חילופי  ...בוועדת ערר לארנונה .העברתי לכם מכתב
התפטרות של אורי הולצמן .כולם איתי? ומי שמיועד להחליפו זה עורך דין
שי גלילי .יש גם חוות דעת משפטית ,וזה יהיה בכפוף לחתימה על הסדר ...
כפי שמקובל במקרים האלה ,לפי היועצת המשפטית.

עו"ד בהרב:

כפי שאמור בחוות הדעת.

דידי מור:

כן ,כפי שאמור גם בחוות הדעת .האם יש הערות או שאלות למינוי הזה?

משה פדלון:

מי בעד?

דידי מור:

פה אחד .תודה רבה .שי גלילי ,ברכות.

אישור תפקידים למר יוסף קוממי
דידי מור:

לפני יומיים נחתם ,או שלושה ,נחתם הסכם קואליציוני בין נציג סיעת
הליכוד במועצה ,מר יוסי קוממי ,לבין ראש העיר וסיעתו ,ובמסגרת ההסכם
הקואליציוני הזה ,הוגדרו מספר תפקידים למר קוממי ,שברשותכם ,אני
רוצה להקריא אותם וגם לאשר אותם .חבר בוועדת הנהלה ,יו"ר תאגיד
הקבורה ,ולא החברה קדישא ,כפי שכתוב כאן בהסכם .זה טעות .יו"ר תאגיד
הקבורה ,מ"מ יו"ר שיקום שכונות ,יו"ר וועדת ביטחון ,יו"ר האגודה למען
החייל ,וחברות בהנהלת בריכת נורדאו .האם יש הערות? אוקי .מי בעד? פה
אחד ,תודה רבה.

משה פדלון:

ברכות.

יוסי קוממי:

אני רק רציתי להגיד.
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דידי מור:

כן ,יוסי ,בבקשה.

יוסי קוממי:

אני רוצה להודות לראש העיר ,משה ,ולסגנית ,ממלאת מקום ,מאיה ,על
רצונם הטוב לצרף אותי לקואליציה ,ולהיות שותף לעשייה .ואני אעשה כל
שביכולתי להצלחת ראש העיר וסגניתו ,כי הצלחה שלכם זה הצלחה של
מועצת העיר ,ושל העיר הרצליה כולה.

משה פדלון:

תודה ,והצלחה ,שוב .שלוש דקות הפסקה ואנחנו חוזרים.

)ההקלטה הופסקה לבקשת הלקוח(

הרכב המועצה הדתית
דידי מור:

רבותיי ,בבקשה להיכנס ולשבת .כל חברי המועצה ,בבקשה להיכנס.

)מדברים יחד(
צבי ווייס:

וג'די ודנוך ,שמה ,במועמדות של מאיה .וג'די ודנוך ,במקום השני ,את מי
הצעתם? את דנוך ואת דהן ,דהן הוא חדש.

)מדברים יחד(
משה פדלון:

דידי ,תתחיל.

דידי מור:

אוקי .הנושא ,ברשותכם ,הנושא האחרון על סדר היום זה הרכב המועצה
הדתית .הגיע הרגע שנעשה אותו ונאשר אותו ונגמור עם הסיפור הזה.
רשימת החברים הם גרינבו מרץ ,איפרגן ערן ,מהכי טוב להרצליה ,יחיאל
וג'די ,צעירים וסביבה נטו ,ברוטציה עם ציון דנוך ,כאשר יחיאל וג'די מכהן
בחצי הראשון ,ומר ציון דנוך מכהן בחצי השני של הקדנציה .יואלית ביגר,
מיש עתיד .עורך דין דן פנחס ,מהבית היהודי .קדוש מרדכי ,מסיעת ש"ס.
צורי ז'אן ,מסיעת חזון וניסיון .דהן דויד ,מסיעת גשר .פה אני רוצה שיבהירו
לי האם מדובר ברוטציה או לא?

משה פדלון:

רוטציה ,כן.

אלעד צדיקוב :לא רוטציה ,זה שלנו ,משה.
משה פדלון:

חבר'ה ,כל אחד ויתר על חצי ,נו ,באמת ,נו.

אלעד צדיקוב :מה ,החצי זה שם ,החצי זה אצל מאיה .זה נציג של גשר ,סליחה .אורן ,איפה
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אתה? סליחה ,זה נציג של גשר ,משה ,זה סיכום .יש לנו  .1.5יש גשר.
)מדברים יחד(
משה פדלון:

שנייה ,דידי ,בוא תמשיך .אני לא יכול למרוח את זה כבר ארבעה חודשים,
תמשיך.

אלעד צדיקוב :למה חצי קדנציה ,משה? זה מחטף ,סליחה .סוכם ביום חמישי ,אצל ראש
העיר ,שלגשר יש  ,1.5סליחה .נכון? סליחה ,יש אחד לגשר ויש רוטציה של
ציון דנוך עם וג'די ,זה כתוב בלוח של ראש העיר ,מאיה עדה ,רון עד ,כולם
שם סגרו את זה ,זה לא אני סגרתי.
דידי מור:

בלוח של ראש העיר כתוב חצי חצי .אני ערב לזה .אני ,אישית ,ערב לזה.

אלעד צדיקוב :אני לא יודע מי צייר אחרי זה ,אני אומר לך דבר כזה,
דידי מור:

כתוב חצי חצי.

אלעד צדיקוב :עזוב ,אתה לא היית ,נכון? אל תדבר.
משה פדלון:

ברשותך ,לגבי מי יהיה ראשון ,מי יהיה שני ,נתווכח אחר כך .אני רוצה,

אלעד צדיקוב :משה ,לגשר יש נציג במועצה הדתית?
משה פדלון:

רק שנייה אחת ,אני רוצה ,בבקשה ,שקט .תקריא לגבי הרוטציה ,אנחנו
נחליט מי יהיה הראשון.

אלעד צדיקוב :אין רוטציה ,יש לנו נציג של גשר.
משה פדלון:

לא הבנת ,מי יהיה ראשון מי יהיה שני.

אלעד צדיקוב :יש לי נציג אחד לגשר ,דויד דהן .הוא הנציג שלי בגשר.
דידי מור:

אוקי ,הבנתי את ראש העיר ,אני חוזר ואומר ,הנציג השמיני זה דויד דהן
מגשר ,הוא יהיה שני ,בחצי השני של הקדנציה .רגע ,אני מקריא למועצה ,לא
לך ,אישית ,למועצה אני מקריא עכשיו.

אלעד צדיקוב :לא ,לא ,סליחה ,זה לא מקובל.
דידי מור:

בסדר ,תצביע נגד.

אלעד צדיקוב :מה זה המחטף הזה?
משה פדלון:

דקה ,נו ,דקה ,אנחנו רוצים לגמור.

אלעד צדיקוב :מה דקה? זה סיכום שלנו ,אנחנו מפלגה דתית ,זה המועצה דתית ,סליחה ,זה
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סיכום ,זה סיכום שלנו ,סיכום של מאיה ,סיכום של ראש העיר .אני לא
מבין ,המילה שלכם שווה כקליפת השום? אמרתם ,גשר תחליט מי המועמד
שלה .אתם עכשיו אומרים 'לא ,אין לך מועמד'? סליחה ,יש לכל הנציגים
החילוניים מועמד ולי אין מועמד במועצה הדתית? אתם הגזמתם.
משה פדלון:

אף אחד לא אמר שאין לך.

דובר:

מה ,יש לכם טאבו למועצה הדתית? מה ,אנחנו לא יהודים כמוך?

אלעד צדיקוב :לך יש נציג ,גם לי יש נציג ,זה כל הסיפור .מה אתה רוצה?
דובר:

אבל אנחנו שלושה .אנחנו שלושה ,מה פתאום ,ולך אחד על אחד ,ולנו אחד
על שלושה?

אלעד צדיקוב :שנייה ,תקשיב ,זה לא פעם ראשונה דובר עכשיו ,יש פה ,זה דובר לפני זה
בסבבים קואליציוניים ,יש לנו נציג במועצה הדתית ,דבר שהוא ברור .אני
מפלגה דתית ,מה אתה רוצה ממני?
דובר:

לא ,הנימוקים שלך לא מקובלים עלי.

אלעד צדיקוב :אז אל תקשיב להם.
דובר:

אל תקשיב להם? אתה מה ,אתה חוצפן?

אלעד צדיקוב :למה?
משה פדלון:

אני מבקש ,דידי ,זה הקראת?

דובר:

ככה ,כי לא אומרים ככה לחבר מועצה.

אלעד צדיקוב :סליחה ,אז סליחה ,אז אני לוקח את הדברים בחזרה.
דובר:

אתה תבקש ממני ,אני גם אגיד לך לא רוצה לשמוע אותך.

אלעד צדיקוב :לא ,לא כיוונתי לפגוע ,באמת שלא כיוונתי לפגוע .אני לא חושב שהיה  ...לא
כיוונתי לפגוע.
משה פדלון:

יש אפשרות ,שנייה ,אפשרות נוספת ,שנייה ,שנייה.

אלעד צדיקוב :זה סוכם ,מאיה ,זה לא סוכם? אתה לא היית שם ,אל תגיד לי מה סוכם.
דידי מור:

אבל אני ראיתי את הסיכום על הלוח.

אלעד צדיקוב :אתה לא ראית סיכום ,אתה ראית מה שהראו לך.
דידי מור:

בטוש גדול.
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אלעד צדיקוב :אתה ראית מה שהראו לך ,סליחה.
דידי מור:

טוב ,אוקי.

משה פדלון:

דידי ,תקריא את הרשימה ,ואני עושה הצבעה מסודרת על זה.

דידי מור:

אני חוזר ,נציג שמונה,

אלעד צדיקוב :משה ,רגע ,אני רוצה להבין ,אין לנו נציגות של גשר במועצה הדתית?
דידי מור:

יש לכם נציגות.

אלעד צדיקוב :לא חצי קדנציה ,נציג שלי במועצה ,כמו שסוכם?
משה פדלון:

שנייה.

דובר:

 ...קדנציה שלמה.

אלעד צדיקוב :יפה ,תודה רבה ,תודה רבה ,סיימתי.
דידי מור:

טוב ,הוא יועץ ,לא חייבים לקבל את זה.

אלעד צדיקוב :אתה מוביל,
)מדברים יחד(
משה פדלון:

קבעתי אצלי לוח ,קבענו ,יצאנו עם סיכום מסוים,

אלעד צדיקוב :יצאנו עם סיכום ,עכשיו צריך לממש אותו ,זה כל הסיפור.
משה פדלון:

האפשרות השנייה ,שאני ,אין מועצה דתית ,אני אתן לממשלה לקבוע מי יהיו
פה ,ואז אין לנו שום שליטה על המועצה הדתית .היום אני צריך לסכם.

אלעד צדיקוב :משה ,אני עשיתי הכל ,שהכל יהיה כמו שצריך ,סליחה ,זה שעכשיו מנסים
פה לשנות דברים שסוכמו,
משה פדלון:

זה לא עכשיו ,אנחנו,

אלעד צדיקוב :סיכומים סוכמו ,ריבונו של עולם .לגשר יש חבר במועצה הדתית ,מה יותר
פשוט מזה? סוכם ,יש לך ,ברוך השם ,איפה צורי ז'אן ,היה שם ,דני פנחס
היה שם עד ,מאיה כץ עדה ,און עד ,ראש העיר עד.
איה פרשקולניק :רגע ,רגע ,אני רוצה לעשות רגע פסק זמן .אני חושבת שזה משא ומתן לא
עושים במועצה,
אלעד צדיקוב :אתה צודקת .זה לא משא ומתן.
איה פרשקולניק :זה לא מכובד ,ולא מכבד אותי.
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היה דיון אצלי ,סיכמנו,

איה פרשקולניק :אלעד ,אני מדברת כרגע.
אלעד צדיקוב :בבקשה.
איה פרשקולניק :אני חושבת שאו אתם נשארים ואנחנו נחכה בחוץ עד שתסגרו את הדברים
האלה ,אנחנו מוכנים לחכות ,להיות בחוץ ,תגמרו את הוויכוחים ביניכם .או
אתם תצאו ואנחנו נישאר ,אבל אני רוצה שתסגרו את זה לא בהרמת קולות
ולא בעלבונות ,אני חושבת שצריך לסגור את זה.
משה פדלון:

אני לא ,סליחה ,הנושא הזה עלה במשרדי ,נקבעה טבלה ,קבענו בטבלה מי
מו ,זו הטבלה ואני לא משנה אותה .יצאו מהמשרד שלי ,באותו רגע ,זה
הסיכום.

)מדברים יחד(
אלעד צדיקוב :סליחה ,היה לגשר מועמד במועצה הדתית .ריבונו של עולם ,זה נאמר.
משה פדלון:

בבקשה ,שריקי.

אליהו שריקי :לא מכבודה של מועצת העיר ,שלוש פעמים דנים ,מורידים מסדר היום,
אדוני ראש העיר ,תקריא שמות ,נצביע ,כל מילה מיותרת.
משה פדלון:

תודה.

אלעד צדיקוב :רגע ,סליחה ,שריקי ,את העצות האלה אני מבקש ,שהן נוחות לך אתה נותן,
כשהן לא נוחות לך אתה אומר דברים אחרים.
משה פדלון:

שנייה ,שנייה ,זה דמוקרטיה ,זכותו לדבר ,זה דעתו.

אלעד צדיקוב :זה לא לעניין ,זה לא לעניין בכלל.
משה פדלון:

חבר'ה ,יש למישהו עוד מה לומר? לעצור.

מאיה כץ:

יש אפשרות להצביע על כולם חוץ מעל שני נציגים שכרגע,

משה פדלון:

חוץ מעל מספר שמונה ,בינתיים.

אלעד צדיקוב :תדחו לעוד שבוע.
מאיה כץ:

והשאר להכניס בדיון טלפוני?

משה פדלון:

סליחה ,תנו לי לנהל את העניינים .דידי ,אתה נשאר עם הרשימה .מי בעד?

אלעד צדיקוב :איזה רשימה? נציג גשר,
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את הרשימה שאני הקראתי.

אלעד צדיקוב :אבל לא הייתה רשימה ,היה נציג גשר פנוי.
משה פדלון:

חבר'ה ,אני,

אלעד צדיקוב :מה שונה? אני רוצה להבין ,מה קרה ,משה?
משה פדלון:

זה תואם למה שיצא,

אלעד צדיקוב :לא ,משה ,זה לא תואם ,זה לא נכון ,אין פה שום דבר תואם .היה לנו ,ומאיה
יודעת את זה ,וכולכם יודעים את זה .לגשר היה נציג במועצה הדתית,
סליחה .זה עכשיו מחטף מה שקורה פה .זה מחטף ,לגשר יש נציג במועצה
הדתית ,סליחה ,עם כל הכבוד.
משה פדלון:

אנחנו ,אני חוזר שוב ,האפשרות ,אני לא אצא החוצה ,האפשרות השנייה
להוריד את זה מסדר היום ולהעביר את זה לממשלה להחלטה.

אלעד צדיקוב :משה ,אתה תחליט מה אתה עושה.
משה פדלון:

גם זה אפשרי .שאנשים אחרים ינהלו אותנו .מי בעד?

אלעד צדיקוב :סליחה ,דידי ,אני לא מבין את זה .סליחה.
)מדברים יחד(
מאיה כץ:

הנה ,הגענו להסכמה ,בסדר.

ירון עולמי:

לי יש נציג במועצה .דויד דהן.

מאיה כץ:

זה על נושא רוטציה ,לא צריך לדון בזה כרגע.

ירון עולמי:

לא ,אבל השאלה היא מי ראשון.

)מדברים יחד(
ירון עולמי:

סליחה ,וייס ,לא אתה תחליט מי הרוטציה שלי.

משה פדלון:

אני שואל,

ירון עולמי:

סליחה ,דהן זה נציג שלי ,סליחה ,ווייס ,זה לא נכון מה שאתם אומרים.

צבי ווייס:

אני לא עושה כלום.

ירון עולמי:

אתה לא עושה ,אתה רק אומר ,אתה רק קובע ,אתה לא עושה ,אתה רק
קובע.

משה פדלון:

מי בעד ההצעה שדידי הקריא? מי בעד?
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דידי הקריא רוטציה.

)מדברים יחד(
משה פדלון:

תקריא פעם נוספת.

דידי מור:

אני לא עושה התניה אם אני אקריא אם טוב או לא טוב.

אלעד צדיקוב :אני רוצה להבין איפה הסיכום ,איפה הסיכום? עולמי ,סליחה ,דברים
שבנפשנו הם בנפשנו,
ירון עולמי:

לא ,אין לי בעיה .אני אצביע בעד או נגד ,רק שיקריא ויצביע.

דידי מור:

רבותיי ,שקט ,בבקשה .בבקשה ,שקט.

משה פדלון:

תקריא שוב.

אלעד צדיקוב :אני רוצה להבין ,יש לגשר נציג במועצה הדתית? אני רוצה להבין ,יש לגשר
נציג במועצה ,אני לא מבין ,יש מחטף של הבית היהודי? אני רוצה להבין ,אם
הבית היהודי עושים מחטף ,בואו נקרא לילד בשמו.
משה פדלון:

אין שום מחטף.

אלעד צדיקוב :לגשר יש נציג במועצה הדתית? סליחה ,אנחנו מפלגה דתית ,הובטח לנו ,יש
לנו מראש העיר ,מכולם מובטח נציג במועצה הדתית לגשר ,מה יותר פשוט
מזה? אין לי במתנ"סים ,אין לי בבית פוסטר ,אין לי בבני הרצליה ,יש לי
מועצה דתית ,זה כל הסיפור שיש לי ,והובטח לי מכולם ,מראש העיר
בהסכמים,
יונתן יעקובוביץ :אתה חבר מועצה ,מה אתה רוצה,
אלעד צדיקוב :סליחה ,אל תדבר איתי עכשיו על מספרים ,כי זה לא הנושא כרגע ,יונתן.
יונתן יעקובוביץ :זה כן נכון.
אלעד צדיקוב :אני אסביר לך את זה באריכות ,לא כרגע ,סליחה .ועקנין ,סליחה ,אתה רוצה
לך הביתה ,אם אתה ממהר ,סליחה .מותר לי להביע את דעתי ,סליחה,
לש"ס יש נציג ,לגשר יש נציג ,זה סוכם עם כל העולם .סוכם עם ראש העיר,
עם הסגנית ,עם שני הסגנים ,עם ראש המועצה הדתית ,עם אור ,אין חוצפה,
אין חוצפה ,לא ,זאת חוצפה ,מחטף זה חוצפה.
יונתן יעקובוביץ :זה לא עניינה של המועצה.
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אלעד צדיקוב :לא עניינה ,אז שלא יצביעו .שלא יצביעו.
צבי ווייס:

אתה יכול להתנגד ,אני מתנגד למאה דברים.

ירון עולמי:

מה אתה רוצה מאיתנו?

אלעד צדיקוב :עולמי ,יש פה מחטף.
צבי ווייס:

בסדר ,מחטף ,תצביע נגד.

ירון עולמי:

אני גם יכול להגיד שיש פה מחטף.

משה פדלון:

לעצור ,אני אין לי זמן למרוח את הדברים ,ליוני ,אוגוסט ,ספטמבר .החלטה.

דידי מור:

אוקי ,אני מקריא את הרשימה ,כולם,

משה פדלון:

שנייה ,אני אקריא את הרשימה.

דידי מור:

בבקשה.

עו"ד בהרב:

רק צריך ,כל נציג רק לציין מי הוא ,לא ,גם הנציגים,

משה פדלון:

כתוב ממי הם.

דידי מור:

אין יותר דיון ,ראש העיר יקריא את הרשימה ונצביע עליה.

משה פדלון:

דידי ,תן לי ,בבקשה.

דידי מור:

אין יותר דיון.

משה פדלון:

תן לי ,דקה .טוב ,זאת ההחלטה שלי ,והיא סופית ומוחלטת .אני מוותר על
החצי שלי ,אחרת אני אגמור אתכם גם בספטמבר  ,2017בואו נגמור את
הדברים האלה עוד היום) .מדברים יחד( ציון דנוך וצורי ז'אן לאחר מכן ,וזה
נגמר הסיפור .תן לגשר מלא ,אין בעיה.

דידי מור:

אוקי ,הרשימה היא כזאת .חבר'ה ,אפשר לקרוא? גימאון ,מרץ ,איפרגן ערן,
הכי טוב להרצליה ,יחיאל וג'די ,חצי ראשון של הקדנציה ,ברוטציה ,בחצי
השני ציון דנוך.

מאיה כץ:

צעירים בסביבה נטו.

דידי מור:

כן ,יואלית ביגר מיש עתיד ,עורך דין דן פנחס מהבית היהודי ,קדוש מרדכי
מש"ס ,צורי ז'אן וציון דנוך ,בשני חלקים של הקדנציה ,ציון דנוך קדנציה
ראשונה?

משה פדלון:

כן.
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ירון עולמי:

כן ,כן.

משה פדלון:

זה בסדר ,זה רוטציה ,הוא מתחיל.

דידי מור:

צורי ז'אן בחצי השני?

משה פדלון:

אמת.

דידי מור:

איתמר ,נציג גשר ,וכהן מרדכי ,נציג הרבנות המקומית .מי בעד ,ירים את
ידו?

משה פדלון:

פה אחד.

דידי מור:

פה אחד ,תודה רבה.

מאיה כץ:

אני רוצה רק להגיד משהו לסיכום ,שצריך להעריך כרגע את המחווה שעשה
ראש העיר מטעם הסיעה שלו ,לטובת העניין.

)מדברים יחד(
משה פדלון:

אני רוצה לבוא ולציין שהמועצה הדתית של הרצליה ,ווייס ,אתה מפריע לי
היום .אני רוצה לציין שהמועצה הדתית בהרצליה ,בראשותו של עורך דין דן
פנחס עושה עבודה מדהימה ,ניהול תקין ,נותנת שירות מצוין ,ועל כך ,יישר
כוח .תודה רבה .הישיבה הסתיימה.
-סוף הישיבה-
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