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פרוטוקול
דידי מור:

ערב טוב ,פותחים ישיבת מועצה מן המניין ,ראש העיר ,בבקשה.

משה פדלון:

ערב טוב לכולם .הודעה מספר אחת ,מנכ"ל העירייה ,מר יחיעם השמשוני,
מסיים את תפקידו ,יוצא לפרישה .ומחליף אותו מר יהודה בן עזרא ,סגן
ראש אגף לתרבות וחינוך .יחיעם השמשוני מסיים כ 33-שנות שירות
בעירייה ,הטביע חותמו בהרבה מאוד תחומים ,ואנחנו נמצא את הדרך
להיפרד ממנו בצורה מכובדת .יכול להיות גם טיול ג'יפים ,כן .ואני רוצה
לאחל לו הצלחה בהמשך הדרך .ויהודה בן עזרא ,אתם מכירים ,איש עשייה,
התחיל את עבודתו בעיריית הרצליה לפני כ 42-שנה ,במסלול תפקידים,
ממדריך זוטר במתנ"ס ,דרך הרבה מאוד מסלולי עבודה ,ולך ,יהודה ,אנחנו
רוצים לאחל בהצלחה ושיתוף פעולה מלא עם כל הנבחרים.

)מחיאות כפיים(
משה פדלון:

בשבוע שעבר ,היה לי הכבוד ללוות את תלמידי העיר הרצליה במסע לפולין.
סגניתי ,איה פרישקולניק ואני ,בחרנו לצאת ליממה ,על מנת להיות נוכחים
במסע חשוב זה .עם בחירתי לתפקיד ,לראשות העירייה ,הצהרתי כי אסור
לנו להפקיר את ניצולי השואה ,ואכן מאז ,מחלקת הרווחה וגופים נוספים
האיצו את הטיפול בניצולי השואה .מחלקת תרבות נוער ,שתכננה עבורם
מצגות מיוחדות ,פעילויות ,טיולים ,וכל זאת במחירים מסובסדים .דאגה
לניצולי השואה היא דאגה לחברה בישראל והנצחתנו כעם יהודי חופשי .כזה
הוא גם המסע לפולין המפגיש לרוב ולראשונה את תלמידי בתי הספר עם
הזוועות ,מעשי הרצח והפשע הנוראי כנגד העם היהודי והאנושות בכלל.
המסע לפולין ,כשמו כן הוא ,מסע לעבר ,לימוד ההיסטוריה והבנה שאנו
חייבים להילחם על זכותנו לחיות .בדיוק בגלל סיבות אלו בחרתי לטוס ,ולו
רק לכמה שעות ,על מנת להשתתף בהסברים וללוות את בני הרצליה ,שהם
גם עתיד מדינת ישראל .אז זה נושא המסע לפולין .נושא שלישי ,תוצאות
בחינות הבגרות .יש לנו תוצאות ,וזה ייאמר לזכותם של ראשי העירייה שהיו
לפני ,וכמובן ,לאנשי אגף החינוך שעשו את העבודה דאז ,ואנחנו רואים את
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הפירות היום .אני מבקש מדוקטור אבי בנבישתי ,סמנכ"ל לחינוך ,לתת
הסבר על תוצאות הבחינה .כן ,כן.
אבי בנבישתי :טוב ,ערב טוב לכולם .כמו ששמתם לב ,בשבוע האחרון התפרסמו נתוני
הזכאות לבגרות ,נתוני הזכאות לבגרות במדינת ישראל ,ואני חייב להגיד
כמה דברים ,קודם כל ,בראשית דבריי .שקודם כל ,הישגים בבחינות הבגרות
הם דבר חשוב ,אבל הם לא חזות הכל .יש הרבה מאוד גורמים שחשובים לנו,
כמו הקידום של ההישגים ,גם ההישגים הלימודיים ,גם התחום הערכי ,גם
התחום החברתי ,גם המחויבות הלאומית ,אלה דברים שהם חשובים מאוד.
עם זאת ,חשוב להבין שבמדינת ישראל ,לנושא של תעודת הבגרות יש מרכיב
חשוב כמפתח לקידומם של התלמידים ,גם בתחום התעסוקה ,גם בצבא וגם
באקדמיה .ולכן יש לזה חשיבות .אני רוצה להעיר כמה דברים כדי ,באמת,
השבוע התפרסמו הנתונים בעיתון ,ויש איזושהי אי הבנה בסיסית שחשוב לי
להבהיר אותה .מה שהתפרסם בעיתון ואתם ראיתם את זה ,הנתונים
מתייחסים לשנתון התלמידים ,שהוא ב-י"ב ,שמתגורר בערים .זאת אומרת,
אם אני לוקח את האנלוגיה להרצליה ,כלל תלמידי י"ב שגרים בעיר .ובנתון
הזה אנחנו ,הזכאות לבגרות העירונית הייתה  ,81.95עם שיפור של 1.5%
משנה שעברה .אבל ,הנתון הזה הוא נתון מאוד מאוד בעייתי ,הוא לא מלמד
על מערכת החינוך .ואני אסביר למה אני מתכוון .בכל עיר ,כמו בהרצליה ,יש
איקס אחוזים שבכלל לא לומדים במערכת החינוך העירונית .יש ערים שלא
לומדים  ,40%אצלנו  17%לומדים במקומות אחרים ,כמו ישיבות ,פנימיות,
בתי ספר אחרים .כך שזה לא נותן תמונה אמיתית על ההישגים של מערכת
החינוך המקומית .מה שנותן תמונה אמיתית על ההישגים של מערכת
החינוך ,זה התלמידים שלומדים בתוך המערכת העירונית .ובנקודה הזאת,
יש לי בשורות טובות לכם .אחוז הזכאות בהרצליה ,של כלל התלמידים
שלומדים במערכת העירונית היה  ,87.28ואני יכול להגיד לכם ,אם אני נותן
דוגמאות של ערים שאתם מכירים בשרון ,רק כדוגמא ,ברעננה זה היה
 ,82.06ברמת השרון ,80.51 ,כפר סבא  ,79.56ואני רוצה להגיד לכם ,אולי
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אתם לא יודעים ,אבל אם אני לוקח את הערים שהם בסדר גודל ,מ60,000-
תושבים ומעלה ,שזה סדר גודל של ערים מבוססות ,הרצליה היא במקום
הראשון במדינת ישראל בזכאות לבגרות בקרב הלומדים .ואני אומר את
הדברים הללו מכיוון שזה בהחלט שם זרקור מאוד מיוחד באמת על העשייה
האמיתית שמתרחשת במערכת .מעבר לכך ,אם אני לוקח רק את חמשת בתי
הספר התיכוניים שלנו ,היובל ,הראשונים ,תיכון חדש ,דור ,והנדסאים ,אחוז
הזכאות הוא  .90.72%זאת אומרת ,באמת עשייה מאוד מאוד גדולה ,בתחום
המאוד מאוד חשוב של הבגרות .כמו שאמרתי ,הוא לא התחום היחיד ,אבל
הוא תחום בהחלט חשוב .אז היה לי חשוב להביא את הדברים לידיעתכם.
משה פדלון:

תודה רבה לסמנכ"ל לחינוך ,תודה רבה למנהלי המחלקה .לעובדים .תודה
מיוחדת למנהלות ,למנהלים ולציבור המורים ,שהביאו את התוצאות האלה.
בהזדמנות זו ,אני רוצה לאחל לאבי מזל טוב לחתונת הבן .אנחנו ממתינים
לנכדים.

דוברת:

אז אפרופו נכדים ,מזל טוב לראש העיר ,היום נולדה לו נכדה חמישית.

משה פדלון:

אוקי ,תודה אבי.

אישור פרוטוקול
דידי מור:

פרוטוקול  ,15לא התקבלו הערות ,והוא מאושר .אני רוצה לתקן החלטה
מישיבת מועצה באוגוסט .המועצה שם אישרה מסגרת אשראי של  5מיליון
שקלים לחברה הכלכלית ,ולא נכתב בהחלטה ,וגם בבקשה המקורית של
החברה ,שמסגרת האשראי הזאת בערבות של העירייה .אני רוצה להוסיף
את זה ,ברשותכם .אם יש שאלות או הערות בבקשה .רק לציין שזאת רוטינה
מזה מספר שנים ,שכל מסגרות האשראי שהמועצה מאשרת ,הם בערבות
העירייה .לחברות האלה ,כמובן .האם יש שאלות? פה אחד? תודה רבה.

הצעה לסדר ,מר יריב פישר
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מר יריב פישר ,הצעה לסדר ,בבקשה .תציג בקצרה ,כי ההצעה שלך מפורטת,
אני מניח שרובם קראו ,וגם צירפנו את קובץ התקנות הנוגע בעניין ,המלא.
מה שהגיע ממך הוא חלקי.

יריב פישר:

מעבר למה שכתוב בהצעה ,אני רוצה להגיד שאני נוסע כל בוקר בכבישים
בהרצליה ועובר את הורדת הילדים בגנים ,שזה גם קרוב לזאב ,וגם קרוב
ללבטוב ,כמעט אין בוקר שאני לא רואה סכנת חיים ,כמעט .כמעט אין בוקר.
אם זה חבר'ה צעירים מידי ,לדעתי ,שנוסעים עם אוזניות באוזניים,
מרכיבים ,עוברים בכבישים בלי לשים לב בכלל .ובגלל זה כתבתי את ההצעה
הזאת .מדובר באמת בסכנת חיים .אני חושב שיש פה היבט חינוכי מאוד
מאוד חשוב ,שהוא מפורט כאן .אז אני נכנס לתוך ההמלצות ליישום בהצעה
הזאת .שהוא מאוד מאוד חשוב ,לדעתי .סיפרו לי שבעבר ,בגילאים של
ההורים שלי ,פעם ,היה אפילו רישיון בבתי ספר לאופניים וכאלה דברים.
ושאנחנו היינו קטנים ,לי היה את המקום הזה במשטרה שעברנו פה מבחנים,
שנסגר לפני כמה שנים .אני חושב שזה דברים שצריך להחזיר אותם .הסיפור
של האופניים ,האופניים החשמליות ,הוא באמת ,הוא ירוק ,הוא נכון ,הוא
באמת נכון ,אבל בגיל המתאים .וילד בן שמונה ,תשע ,עשר ,שלהורים אין
מספיק ביטחון להגיד לילד לא ,ולאחרים כן מותר ,זה פשוט סכנת חיים.
ממש ,פשוט סכנת חיים .אז יש כאן שלוש נקודות שנגעתי בהם ,אחד זה על
הסיפור של החינוך שהעליתי ,השני זה על הפיקוח והאכיפה ,גם בתקנה
הזאת לא ברור בעצם מי יאכוף את זה .אז אני קצת מציע כאן להרים את
הדגל ולהגיד שהפקחים שלנו ,יהיה להם את הסמכויות האלה ,ולדרוש את
הסמכויות האלה .והנקודה האחרונה בהצעה לסדר ,זה התשתיות .בתפקיד
הקודם שלי דחפתי שהתשתיות של מסלולי אופניים יהיו במקומות
תיירותיים ,היום אני מבין שזה משהו ,החינוך הרבה יותר חשוב ,והרבה
יותר חשוב שיהיה מסלול אופניים .מי שלא קרא את ההצעה ,בעצם ,את
התקנה ,אז עד גיל  ,14מגיל  14עד גיל  16הם יכולים לנסוע רק בשבילי
אופניים ,וברוב המקומות ,לפחות אצלי בשכונה ,מה שאני רואה ,אין שבילי
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אופניים ,ובתכנון שלנו ,שהכרתי בעבר ,שבילי אופניים בתוך השכונות זה
בכלל היה בעדיפות האחרונה .אז בגלל זה ,ההצעה קוראת לשנות את
העדיפויות ,קודם כל בקרבת התיכונים ובתי הספר ,אחר כך על הרוחב ואורך
של השכונות ורק אחר כך על אזורי התיירות ,שהם באמת חשובים ,אבל
קודם כל חיי בני אדם .אני מציע להעלות את זה לסדר היום ,אני חושב שזה
דבר מספיק חשוב לשים את הפוליטיקה בצד ולדון בהצעה הזאת.
משה פדלון:

אני מודה לחבר המועצה ,יריב פישר ,על נכונותו לסייע בתחום .ואני מזמין
אותך לקחת חלק בהתכנסות הבאה של וועדת הבטיחות העירונית ,כדי
ללמוד את הנושא לעומקו ,ליזום פעילויות נוספות .לאור הצגת הפעילות,
והעובדה כי המלצתו של מר פישר היא להקים וועדה ,והמלצה זו כבר
מיושמת הלכה למעשה בשטח ,אני מציע להוריד את ההצעה מסדר היום.
ואני מבקש מהגברת מאיה כץ ,ממלאת מקום ראש העירייה ,לתת סקירה
קצרה בנושא .בבקשה.

מאיה כץ:

קודם כל ,אני רוצה גם להגיד ,לסבר את אוזנם של כל חברי המועצה,
שההצעה לסדר של יושב ראש האופוזיציה הגיעה באיחור של כמה ימים,
ומה שנקרא ,כיחס של הדדיות ושיתוף פעולה ,החליט ראש העיר כן לאפשר
להציג אותה במועצה ,ואנחנו מצפים,

יריב פישר:

מה הגיע באיחור?

מאיה כץ:

ההצעה שלך.

יריב פישר:

ההצעה שלי נשלחה ביום חמישי.

דידי מור:

צריך  72שעות ,בלי שישי שבת ,לא משנה.

מאיה כץ:

אבל היה פה רצון של גילוי לב ,כן לאפשר לזה לקרות .לא ,אני בכוונה
מציינת את זה בקול רם ,כי ישנם רגעים לפעמים שבעומס על המערכות
העירוניות ,אז לא תמיד מדייקים בשעות ,שגם החומרים נשלחים ,ולכן,
כשיש רצון להדדיות ,זה צריך גם להיות בשיתוף פעולה של שני הצדדים,
אנחנו מקווים שכך יהיה.

יריב פישר:

טוב ,בסדר.
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בכל מקרה ,קודם כל ,התייחסנו מאוד ברצינות להצעה לסדר שיריב שלח,
ובאמת ,אנחנו נותנים פה מענה על כל הסעיפים ואני רוצה לסבר את אוזנם
של חברי המועצה .קודם כל ,קיימת וועדת בטיחות עירונית ,היא מורכבת
ממטה הבטיחות העירוני ,בראשות זיווה ברק ,מנציגים של וועדי ההורים,
נציגי אגף החינוך ,גורמי משטרת התנועה ומערך הפיקוח העירוני .הוועדה
מתכנסת ודנה בנושאים רבים ,ביניהם ,היא התכנסה וגם דנה בנושא הזה.
ההתכנסות האחרונה שלה הייתה ב ,21.8-טרם פתיחת שנת הלימודים ,כדי
לדון בדיוק בנושא של תופעת האופניים החשמליים .הוועדה החליטה,
ואפשר גם להעביר לך את פרוטוקול הוועדה ,כדי שתראה גם את כל
ההחלטות ,אבל הנושא המרכזי היה שהשנה הזאת נחרוט על דגל הוועדה את
נושא הרכיבה הבטוחה ,בדגש על פעילות אינטנסיבית בתחום האופניים
החשמליים .ולייצר כל מיני מערכות ,גם של הסברה וגם של בתוך מערכת
החינוך ,כדי לראות איך אנחנו כן פועלים בתוך המתכונת המאוד מורכב ,גם
של התקנות החדשות וגם ,בעצם ,של חוסר היכולת שלנו לאכוף את הנושא,
כי לא קיבלנו את הסמכות הזאת ,והיא בעצם לא קיימת ,ולכן ,צריך להיות
פה מאוד יצירתיים .אני חייבת לציין שיש שיתוף פעולה מאוד פורה עם אגף
החינוך ,בראשות של סגנית ראש העירייה ,איה פרשקולניק ,שאחראית על
זה ,יחד עם מטה הבטיחות .גם בשנת הלימודים הנוכחית ,אנחנו מקיימים
הדרכות בנושא רכיבה בטוחה בתוך בתי הספר ,כדי לחדד בקרב התלמידים
את תקנות השימוש באופניים ואת חוקי הדרך .לראשונה יזמנו פרויקט
התנדבותי חדש ,בשיתוף פעולה ,ביחד עם המרכז הבינתחומי .הוא עוסק
בנושא רכיבה בטוחה על אופניים חשמליים .הסטודנטים עוברים הדרכות
בחטיבות הביניים העירוניות ,הם ילמדו את חוקי התעבורה ,יערכו
סימולציות ויחדדו ,בעצם ,את חשיבות הנושא ,כאשר יש פיקוח של איש
מקצוע העוסק בהדרכה בתחום .זה משהו שנכנס לראשונה ,וזה כבר יתחיל
לפעול בחודשים הקרובים ,כרגע עוסקים עדיין בגיוס של הסטודנטים ,כי רק
החלה שנת הפעילות האקדמית .מטה הבטיחות העירוני מפרסם ,כרגע גם
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ליאת תימור הייתה שותפה לאגרת הזאת שאנחנו מפרסמים לכלל בתי האב.
האגרת הזאת מיועדת להורי התלמידים בעיר ,היא אמורה להישלח במהלך
השבועות הקרובים .לאור התקנות החדשות ,ובדיוק להנחות את ההורים
כיצד לפעול בהתאם להנחיות שיש ,כדי לשמור על נושא הבטיחות של
הילדים .כי יצאנו מנקודת הנחה שלא כל ההורים יקראו את התקנות ,ולא
כולם ייכנסו לאתרים ,ולכן היה חשוב לנו לחדד את הנקודות המרכזיות.
אגב ,אני גם מזמינה את כל מי שמעניין אותו ,כי היא עוד לא ירדה לדפוס,
אם יש לכם הערות ,אנחנו תמיד שמחים לשתף פעולה .מעבר לזה ,חשוב
לדעת שכמעט ברוב בתי הספר פועלים היום רכזי בטיחות בדרכים .במסגרת
שעות ההוראה והפיקוח של משרד החינוך ,עם תכנים של משרד החינוך,
בסיוע ובתמיכת מטה הבטיחות העירוני .זה לא קיים בכל הרשויות בארץ,
אנחנו בעצם מיישמים את האפשרות שנותן לנו משרד החינוך להעביר את
ההדרכות האלה .בתי הספר מונחים ,עוד פעם ,אני חוזרת ,שיש פה שיתוף
פעולה מאוד פורה של מטה הבטיחות ואגף החינוך ,כי זה משהו שמאוד
חשוב להסביר אותו ,כי זה הכלי המרכזי שלנו .להפעיל המון תוכניות
הסברה לתלמידים ,על הסכנות שכרוכות ברכיבה על אופניים חשמליים .אבל
חשוב לציין ולהדגיש ,וזה במסגרת למה שאתה גם כתבת ,שלבתי הספר אין
שום סמכות חוקית לערוך מבחני נהיגה לתלמידים ,או להנפיק אישורים
לתלמידים ,זה היה אחד מהדברים שאתה רשמת כסעיף והיה לנו חשוב
להתייחס לנקודה הזאת .מבחינת הנושא של פיקוח ואכיפה .גם התקנות ,וגם
ההתייעצויות שאנחנו עושים ,כמעט מידי שבוע ,גם עם המשטרה פה ,וגם עם
אגף הפיקוח שלנו ,אין לנו היום סמכויות ,לרשויות המקומיות ,ולנו אין
בעצם יכולת לאכוף ,מבחינה חוקית ,זאת אומרת ,לא יכול היום לעמוד פקח
מול ,אפילו ילד שנוסע בלי קסדה ,לעצור אותו ולתת דו"ח ,או כל פעולה של
סנקציה כזאת או אחרת ,כי אין לנו באמת את הסמכות הזאת ,גם אם היינו
מאוד מאוד רוצים .ובכל זאת ,לרשות המקומית אין את הסמכות .משטרת
ישראל ,עכשיו ,משטרת ישראל ,ובפרט אגף התנועה ,אחראיים כן להעביר
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הדרכות לאגפים המוניציפאליים ואותם ,בעצם ,אנחנו מטמיעים בתוך
מערכת החינוך .ובעיה נוספת ,שזה גם כן אנחנו מטפלים בה ,ותכף נסביר גם
איך ,שגם בתקנות החדשות ,למי שקרא אותם היטב ,אין הוראה שמחייבת
לחבוש קסדה ברכיבה על אופניים חשמליים .ולרשות אין בעצם את הכלים
לחייב בכך ,או לבצע אכיפה בנושא .ולכן ,חלק מהנושא של האגרת ,זה גם
להבליט את הנקודה הזאת בפני ההורים ,שאנחנו בעצם רוצים שהם יעזרו
לנו ,והם בעצם הגורם העיקרי שאמור לשתף איתנו פעולה ,כדי שנצליח בכל
מסע ההסברה שאנחנו עושים .ולכן ,אין בסמכותנו ליישם את הצעת חבר
המועצה בסעיפים  2א' ,ו 2-ד' .זה חשוב לציין שברגע ,וכן יינתנו לנו
הסמכויות ,כל המערכת תרתם כדי שנוכל לבצע את האכיפה בהצלחה.
יריב פישר:

מה עם  2ב'?

מאיה כץ:

בימים אלה ,וזה כבר קורה לאור המון שאלות גם של חברי המועצה ,גם של
תום סטרוגו וגם של אחרים ,אנחנו מפיקים מפה של שבילי אופניים ,היא
תפרוט את כל נושא שבילי האופניים הקיימים בעיר ,ואת שבילי האופניים
העתידיים .אין צורך שאני אציין שכל החלטה בשביל אופניים כזה או אחר,
היא גם החלטה תקציבית .כיו"ר החברה ,אתה כמובן מודע לעלויות שהן
עלויות מאוד לא פשוטות .פיתוח שבילי אופניים ,מלבד הקצאת תקציבים
ייעודיים של העירייה ,אנחנו גם פונים למשרדים ממשלתיים שכן מוציאים
קול קורא ,כמו משרד התחבורה ,כדי שיעזרו במימון של הנושא הזה ,כדי
למקסם ,בעצם ,את היכולת שלנו לפעול להקים כמה שיותר שבילי אופניים.
כן נציין שכל תוכנית פיתוח חדשה שקיימת ,או מתחדשת היום בעיר ,כוללת
בתוכה כבר הסדרת שבילי אופניים .מה שלא היה ,אגב ,בעבר .וזהו .השנה כן
חשוב ,זה גם כן בהמשך להחלטה של הוועדה ,עומד לצאת קמפיין הסברה
עירוני נרחב ,הוא אמור לעבוד גם בהדרכות בתוך בתי הספר ,גם באמצעות
שילוט עירוני ,גם בהודעות לציבור ,גם דרך ערוצי התקשורת שיש לנו,
תחרויות בבתי הספר לקידום המודעות לסכנות שנובעות משימוש באופניים
חשמליים ועוד .כמו שאמרנו ,הסיבה שראש העיר הציע להוריד את זה מסדר
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היום ,גם כי נעשית באמת פעילות עניפה ,וגם כי ההצעה שלך להקים וועדה,
בעצם קיימת .כמובן שאנחנו מזמינים ,לא רק אותך ,את כל מי שרוצה,
להשתתף בהחלטות בוועדה ,ואז גם להבין ,גם מגורמי המשטרה ומהגורמים
האחרים ,את כל המורכבות של זה ,ושם זה המקום שאנחנו ממשיכים לחפש
את כל הפתרונות ,במסגרת המגבלות הקיימות ,כדי לטפל בתופעה שכולנו
מסכימים שהיא חשובה.
דידי מור:

יריב ,נסיר את זה בהסכמה ,או שאתה רוצה הצבעה?

יריב פישר:

אני רוצה ,כמובן ,הצבעה ,אבל אני רוצה לענות.

דידי מור:

אתה רוצה הצבעה? כי אפשר להסיר בהסכמה.

יריב פישר:

אני רוצה לענות ,מותר לי.

דידי מור:

מה?

מאיה כץ:

זה לא וועדת תחבורה ,זה וועדת בטיחות עירונית.

דידי מור:

בטיחות עירונית.

יריב פישר:

דידי ,מותר לי לענות.

דידי מור:

בבקשה.

יריב פישר:

קודם כל ,כמו שאמרתי ,שמים פוליטיקה בצד בדברים האלה ,אצלנו
בשכונה ,תום לא כאן ,יש איזה ילדה שנפצעה ,אני חושב שמאוד קשה,
אפילו .ובהצעה הזאת יש דברים שהם יכולים להציל חיים .ממה שאני
בדקתי ,נכון לעכשיו ,גם עם ילדים וגם עם הורים ,עדיין לא הגיע להם שום
דבר .אנשים נוסעים על זה ,עושים את זה ברמה היומית ומה שאני מבקש,
מעבר לפוליטיקה,

משה פדלון:

עזוב את הפוליטיקה ,היא באה,

מאיה כץ:

אין פה פוליטיקה.

יריב פישר:

כי התשובה שלכם הייתה ארוכה ,ושום דבר לא קורה תכלס בפועל .מה שאני
אומר ,מעבר לזה ,תריצו את הדברים כמה שיותר מהר,

משה פדלון:

אנחנו ,אתה ,אני פתחתי בתחילת דבריי ואמרתי ,אתה מוזמן לוועדת
הבטיחות העירונית .אתה חבר מועצה ,אתה חושב שאתה ערך מוסף ,בוא

"חבר" – הקלטה ותמלול

01347

11

ל.ש.

לוועדה ,תתייצב ,תתרום ונרוץ קדימה.
יריב פישר:

כל ישיבה שיש בנושא האופניים ,אני מגיע.

משה פדלון:

למה עכשיו לבוא ופה להתחיל להתקשקש ,שאנחנו ,יש וועדה מסודרת עם
תוצרים ,עם פעילות בשטח ,בוא תלמד ,תצטרף ונרוץ קדימה.

יריב פישר:

מצטרף.

מאיה כץ:

הוועדה גם מתוקצבת.

יריב פישר:

אני אומר לכם עוד פעם ,מהר ,תעשו את זה מהר.

משה פדלון:

עובדים על זה ,עובדים על הנושא בצורה הכי טובה שאפשר .אתה מוזמן,
בכיף ,אנחנו נמצאים בנדיב מספר שתיים.

יריב פישר:

אה ,כן?

משה פדלון:

בבקשה ,תבוא ,בכיף .באמת ,אני לא,

יריב פישר:

בקומה הזאת?

משה פדלון:

מה? לא ,באמת ,אנחנו מדברים על נושא שהוא מטופל באופן הכי יסודי ,הכי
מקצועי ,הכי רציני ,אתה מוזמן להצטרף בכיף .סתם לדון על דבר שעובדים
עליו ויש תוצאות טובות ,מדהימות.

יריב פישר:

נכון להיום אף מורה לא קיבל שום הוראה בקשר לאופניים חשמליות ,נכון
להיום .אז אני שמח שאתה עובד עליו ,חיי בני אדם ,תעבדו יותר מהר ,זה
מה שאני אומר .אתה רוצה עוד פעם לנזוף בי ,סבבה.

איה פרשקולניק :א' ,זה לא נכון ,זה ממש לא נכון.
יריב פישר:

לא ראיתי שום חוזר שיצא על אופניים חשמליות ,לא ראיתי שום,

איה פרשקולניק :לא ,אבל זה לא נכון .מתעסקים בזה גם המורים ,גם המנהלים,
מאיה כץ:

גם וועדי ההורים.

משה פדלון:

סליחה ,אני לא פותח את זה לדיון .סליחה ,נתת סקירה ,תודה רבה על
הסקירה ,מי בעד להוריד את זה מסדר היום?

דובר:

זה בהסכמה.

משה פדלון:

להוריד בהסכמה? אז אין צורך בהצבעה ,תודה רבה .מוריד את זה בהסכמה.
אולי הוא רוצה הצבעה ,אני לא שמעתי ,אתה רוצה הצבעה?
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הלאה ,דידי .שראש העיר יקשיב ,זה.

תב"רים
דידי מור:

תב"רים .הקמת בריכה לימודית במרכז הספורט החדש .הערות? פה אחד,
תודה .אולם ספורט חט"ב סמדר ,הערות? זה שינוי מימון .אוקי.

ירון עולמי:

דידי ,סעיף אחד ,לא אמור להיות חלק מסעיף שלוש ,בעצם?

דידי מור:

לא .זה תוספת.

ירון עולמי:

אז למה זה לא תוספת בתוך התב"ר הקיים?

משה פדלון:

זה משהו בנפרד ,זה פרויקט נפרד ,לא קשור לזה.

יחיעם השמשוני :זה פרויקט נפרד.
ירון עולמי:

אז השם כאן לא מתאים.

יחיעם השמשוני :השם מתאים ,בריכה לימודית,
ירון עולמי:

והקמת בריכה בשלוש ,זה לא אותה בריכה?

יחיעם השמשוני :זה כל המרכז ,זה הקטע של כל המרכז ,של הבריכה והג'ודו והכל.
ירון עולמי:

יש שתי בריכות?

משה פדלון:

כן ,בריכה לימודית בחוץ ,חדשה.

ירון עולמי:

אה ,אוקי .זה לא ידעתי את זה.

משה פדלון:

בסדר ,הנה.

ירון עולמי:

מצוין.

דידי מור:

פה אחד?

משה פדלון:

כן ,כן ,בסדר.

דידי מור:

תב"ר שלוש ,הקמת בריכה מרכז אומנויות לחימה .הערות? פה אחד ,תודה .

מאיה כץ:

אני לא משתתפת בהצבעה הזאת.

דידי מור:

מאיה לא משתתפת .אוקי .סגירת תב"רים ,יש הערות? פה אחד ,תודה .תב"ר
חדש ,רכישת כלי נגינה לקונסרבטוריון ,150,000 ,הערות? פה אחד ,תודה.
הקטנת ביצוע תב"ר ,מכון מדעי טכנולוגי ,שלב א'.

איריס אתגר :אני רציתי לשאול על זה שאלה .בעצם ,עושים פה הקטנה במכון הטכנולוגי,
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רציתי לקבל איזשהו הסבר מדוע.
משה פדלון:

לא ,זה לא הקטנה ,אנחנו נותנים את זה בתחילת ינואר  .2015אתם תראו
בתקציבי התב"ר שאנחנו מחזירים את זה ,אף יותר ,עד לדצמבר זה מספיק,
בינואר הוא מקבל מאיתנו מנה נוספת ל.2015-

איריס אתגר :הבנתי ,תודה רבה.
משה פדלון:

אנחנו לא מקטינים ,התכנון ,הפרזנטציה מתבצעת במלואה .בבקשה.

דידי מור:

אוקי ,תב"ר מספר שבע ,הקטנת ביצוע תב"ר ,אותו דבר אני מניח ,נכון
משה?

משה פדלון:

כן.

דידי מור:

פרויקט תכסית וניתוח ,הערות? פה אחד .רכישת אמצעי קצה לבתי ספר
יסודיים ,יחידת המחשוב מערכות מידע ,הערות?

איריס אתגר :אפשר לדעת לאיזה בתי ספר?
משה פדלון:

כן ,וודאי ,תוכלי לקבל את זה ,נעביר לך את זה .דידי ,לדאוג שמנהל יחידת
המחשוב יעביר לה את זה .בסדר ,תקבלי את זה מחר.

דידי מור:

סגירת תב"רים ,יש הערות? תודה רבה .אנחנו עוברים עכשיו לתמיכות,
ברשותכם.

דובר:

את התב"רים גמרת? לא שמעתי.

משה פדלון:

כן ,כן ,הוא אמר.

דידי מור:

תב"רים סיימנו.

איריס אתגר :כן ,כן ,בסדר ,תודה.

תמיכות
דידי מור:

טוב ,לכולם יש את הפרוטוקולים של וועדות התמיכה .אנחנו מתייחסים
לפרוטוקול החלקי ,ככותרת.

)מדברים יחד(
משה פדלון:

יחיעם צריך ללכת לאירוע משפחתי.

)מדברים יחד(
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רבותיי ,אפשר בבקשה להתחיל עם התמיכות? כולם עם הנייר הנכון ביד?
בסדר .אוקי .וועדת המשנה מחליטה פה אחד להמליץ בפני מועצת העיר
לאמץ את החלטת הוועדה המקצועית ולתת תמיכה נוספת בתחום הספורט
בוגרים ,בשנת הכספים  ,2014לפי הרשימה שמופיעה כאן .מר לונדון ,אני
מבין שיש לך הערה לגבי הגדלת תקציב הספורט ,שלחת לי אותה במייל.
אתה רוצה להגיד אותה כאן?

יוסף לונדון:

ברשותך ,מר מור ,אני מסתכל ,רק להבהיר את הנקודה .להפנות את תשומת
הלב של הנוכחים לפרוטוקול החלקי של וועדת המשנה ,הייתי מבקש ,דומני
שיש טעות סופר ,אני מתייחס לפתיח.

דידי מור:

כן ,על זה אני מדבר.

יוסף לונדון:

אזכיר כי מדובר ,אני מקריא מתוך הפרוטוקול ,שורה שנייה "אזכיר כי
מדובר בתמיכה נוספת בתחום ספורט הבוגרים ,אשר ניתנה לפי בקשת וועדת
המשנה ".אבקש להבהיר ,ודומני שמר צדיקוב יסכים איתי ,שהיוזמה
לבקשה לא באה מוועדת המשנה .הפרוטוקול לפניך ,אדוני? אני חוזר שוב,
הפסקה הראשונה" ,אזכיר כי מדובר בתמיכה נוספת בתחום ספורט
הבוגרים ,אשר ניתנה לפי בקשת וועדת המשנה".

דידי מור:

זה טעות פה ,טעות סופר.

יוסף לונדון:

זה טעות ,וועדת המשנה לא יזמה את נושא הגדלת התמיכות לספורט ,זו
ההערה שלי.

משה פדלון:

בסדר ,נתקן את זה בהתאם.

יוסף לונדון:

תודה.

דידי מור:

אנחנו עוברים לרשימה ,יש למי מחברי המועצה הערות לגבי הרשימה
והסכומים? חבל שאני אעבור על הכל .הכל פה אחד?

איריס אתגר :רגע ,אני רציתי .רגע ,דידי ,רציתי הסבר.
יוסף לונדון:

יש שאלות ,דידי.

איריס אתגר :אם אני במקום הנכון ואני לא בטוחה שאני במקום הנכון ,פשוט בתחילת
הרשימה ,בני הרצליה כדורסל גברים ,אני במקום הנכון ,כן?
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נכון.

איריס אתגר 693 :לעומת סכומים הרבה יותר קטנים בהמשך ,ורציתי להבין מה
האסטרטגיה בעניין הזה.
יחיעם השמשוני :זה לא אסטרטגיה ,החלוקה של התמיכות מתבצעת לפי קריטריונים ,לפי
ניקוד ,כשכל אחד מקבל בהתאם לניקוד שלו .עכשיו ,המועצה החליטה,
בעצם ,להוסיף עוד  1.7מיליון שקל לתמיכות .החלוקה הזאת היא בהתאם
לקריטריונים של החלוקה הראשונה ,שכל אחד מקבל את החלק היחסי שלו.
החלוקה היא חלוקה לפי טבלה שהמועצה אישרה לפני שנה .זה חלוקה
מסודרת.
איריס אתגר :זה לא מהשרוול ,אלא זה לפי קריטריונים שנקבעו בישיבת מועצה לפני שנה.
יחיעם השמשוני :קריטריונים שנקבעו בישיבת מועצה ב ,2013-ל ,2014-ובעוד שבועיים,
שלושה ,בישיבת מועצה הבאה ,אתם תאשרו את הקריטריונים לחלוקה ב-
 ,2015ואז תראי בדיוק איך זה בנוי ,את כל הטבלאות.
דידי מור:

אוקי.

יחיעם השמשוני :רק שנייה ,אני רוצה רק להוסיף עוד דבר אחד ,כי עורכת הדין מנפנפת לי
בראש .בחלק השני ,יש שמה קיזוז של דמי שימוש כתוצאה ממגרשים,
המגרשים שלא היו שמישים ,גם המגרש ,מגרש אחד מגרש אימונים ,חלק
מהאיצטדיון הגדול ,ובעיקר מגרשי האימונים בצד המערבי .ואנחנו מדברים
על קיזוז חד פעמי לשנת  ,2014נקודה .ביטול הקיזוז הוא ל ,2014-נקודה .חד
פעמי .ולמיטב הבנתי ,מהיום והלאה יצטרכו לשלם כרגיל את דמי השימוש.
זה חד פעמי השנה הזאת.
איריס אתגר :אתה מדבר על האצטדיון?
יחיעם השמשוני :אני מדבר על האצטדיון העירוני .השימוש ,שאי אפשר היה להשתמש בהם
והם נאלצו ללכת למקומות אחרים.
איריס אתגר :אבל אתם לא יכולים להגיד כרגע אם זה יהיה חד פעמי או לא יהיה חד פעמי,
זה תלוי מה יהיה המציאות בשטח.
משה פדלון:

המגרשים היום כשירים .המגרשים כיום כשירים.
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יחיעם השמשוני :לא שהם כשירים ,זה מעבר לכשירים .לקחנו את המגרשים האלה ,שלא
היו בסדר ,במשך שנים והיה איתם בעיה ,והשקענו בהם מאות אלפים,
במערכות השקייה וניקוז חדשות ,והמגרשים האלה חדשים ,והם יוכלו
לשמש כרגיל ,כמו שהשתמשו בהם לאורך כל השנים האחרונות.
ירון עולמי:

רק אלה של המשק ,לא השניים ,בסדר.

יחיעם השמשוני :מה זה?
ירון עולמי:

רק אלה של המשק.

יחיעם השמשוני :השניים עשינו מחדש ,ויש תוכנית שבמהלך השנה הבאה ,אחד מהם יהיה
דשא סינטטי.
עופרה בל:

בוא נגיד שאם זה יהיה כמו שאתה אומר ,אז זה נכון.

יחיעם השמשוני :אני אמרתי מה שאני מחויב להגיד.
משה פדלון:

זה נכון לעכשיו.

יחיעם השמשוני :אני אמרתי מה שאני מחויב להגיד.
דידי מור:

רבותיי ,שקט קצת.

יונתן יסעור:

יש פה הערה של ,בפרוטוקול ,שאגודות מסוימות מקבלות לפי הבקשה ולא
לפי מה שמגיע לפי הקריטריונים ,בשנים קודמות אנחנו נתנו לפי מה שהגיע
בקריטריונים ולא לפי הבקשה ,אז למה,

דידי מור:

איפה אתה קורא את זה ,יונתן?

יונתן יסעור:

כן נכון.

יחיעם השמשוני :מעולם ,לא ,לא,
יונתן יסעור:

איילה ממן.

דידי מור:

אה ,במקצועי.

יונתן יסעור:

כן.

יחיעם השמשוני :מעולם לא נתנו ,בוועדה המקצועית ,יותר ממה שהקבוצה ביקשה.
בספורט המקצועני,
יונתן יסעור:

היו מקרים שאנחנו ,תראה ,כשמישהו מבקש ,הוא לא יודע בדיוק מה
התקציב ,הרי לא יודעים מה תקציב התמיכות.
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יוסף קוממי :למה לתת יותר אם הם מבקשים סכום ונותנים להם את הסכום?
משה פדלון:

זה בדיוק מה שאני אומר ,אנחנו עובדים לפי,

יוסף קוממי :כן ,למה לתת יותר?
ירון עולמי:

כי יש קריטריונים.

יוסף קוממי :מה זה ,אם הם לא צריכים את זה ,אז מה אם יש קריטריונים?
ירון עולמי:

לא ,יש ניקוד ,תנאים מסוימים ,עכשיו ,הם לא רוצים להגיש,

יוסף קוממי :אם הם מבקשים סכום,
ירון עולמי:

תקשיב ,לא מדברים פה על,

יונתן יסעור:

יוסי ,אני אגיד לך למה,

ירון עולמי:

מדברים על כאלה שמקבלים  20,000והגישו,

יונתן יסעור:

כשמגישים את הבקשה ,הם לא יודעים איזה תקציב עומד לרשותם ,הם לפני
שנה קיבלו סכום מסוים ,אם הגדילו את התמיכות ,הם מגישים בקשה לפי
התנאים שהיו של שנה קודם ,ואז פתאום מתברר שיש יותר כסף בקופה ,ואז
הכסף לא מחולק.

צבי וייס:

אבל היה תיקון מצב ,נגיד ,אם איזה קבוצת ספורט ביקשה סכום מסוים ,רק
רגע ,כי הקריטריונים הביאו להם ,נגיד ,דוגמא 500,000 ,שקל ,הם זכאים
לפי הקריטריונים ל ,600-נגיד ,אפשרו להם לתקן את הבקשה ,אפשרו להם
לתקן את הבקשה כדי שזה יתאים ל ,600-לא שיתנו להם סתם בלי שהם
ביקשו ,ובלי שהם ,אבל רק אחרי שתיקנו את הבקשה.

יחיעם השמשוני :אני מבקש לא לערבב טעות סופר בקריטריון.
דידי מור:

אוקי ,אני צריך הצבעה לגבי ביטול הקיזוז ,האם זה פה אחד? תודה רבה.
סיימנו את נושא התמיכות להערב.

יחיעם השמשוני :אני מצטער.
)מר יחיעם השמשוני יצא(

דו"ח כספי של משרד הפנים
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דידי מור:

דו"ח כספי של משרד הפנים ,ביום  ,31.12.13זה למעשה הדו"ח השנתי.

משה פדלון:

בבקשה ,גזבר .שלוש דקות יש לך ,תן לנו פירוט.

גולן זריהן:

טוב ,הדו"ח הזה זה למעשה הדו"ח המבוקר של שנת הכספים  ,2013שעליה
כבר דנתם במסגרת דו"ח הרבעון הרביעי של  .2013אני מזכיר לכם ,אנחנו
סיימנו את השנה עם עודף של  8.495מיליון שקלים ,ואין לי יותר מידי מה
להוסיף ,אלא אם כן יש לכם שאלות לגבי הדו"ח.

דובר:

כמה 8 ,מיליון?

גולן זריהן:

כתוב ,עמוד שש למטה 8.495 .מיליון שקלים.

דובר:

כן ,תודה.

דידי מור:

הערות? תודה.

משה פדלון:

רק ,ברשותך ,אני רוצה להודות לגזבר העירייה ,נמצא פה רוני חדק ,שמייצג
גם את מנהל המחלקות ,העובדים ,תודה רבה על העבודה המקצועית,
היסודית ,תמשיכו כך ,יישר כוח .בבקשה.

מינויים
דידי מור:

אוקי ,מינויים .אנחנו הבאנו למועצה בקשה לאשר את וועדת ההנצחה
לזכרם של נרצחי פיגועי טרור .זה הרכב וועדה על פי הוראות החוק ,על פי
פקודת העיריות .יש פה חריג אחד קטן ,שלא הצלחנו היום לתקן אותו ,יחד
עם נציגי הארגון .בהוראה כתוב שהנציגים צריכים להיות תושבי המקום.
דיברתי עם יהושע כהן ,שהוא יושב ראש הארגון הייציג ,הוא אמר שהם
וועדה נבחרת של כל הארגון ,ולפי התקנונים שלהם זה מקובל שיהיו שני
נציגים שהם לאו דווקא תושבי .הרכב הוועדה הוא שליש ,שליש ,שליש חברי
מועצה ,שליש נציגי ציבור ושליש נציגי הארגון .אנחנו קבענו כאן שני חברי
מועצה ,שני נציגי ציבור ,והם היו אמורים לספק לנו שני שמות מטעמם .לפי
הפקודה צריך שיהיו בני משפחה שגרים בהרצליה ,זה לא כך .אבל אני לא
חושב שזה קריטי ,הוא אמר לי שגם ברעננה זה לא כך ,ובערים אחרות זה לא
כך .אוקי .יש לנו בערך  30חללי טרור בהרצליה ,מכל השנים ,לא מעכשיו.
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ואני חושב שזה נושא מספיק חשוב כדי לדון בו בוועדת הנצחה מסודרת על
פי החוק .אלה השמות ,המועצה מתבקשת לאשר .יש הערות? פה אחד .תודה
רבה .אישור למנות את חבר המועצה ,מר משה וקנין ,כחבר וועדת משנה
לתמיכות במקומו של מר אליהו שריקי ,מטעם סיעת ש"ס .פה אחד ,תודה
רבה.
אלעד צדיקוב :רגע ,שאלה.
דידי מור:

כן.

אלעד צדיקוב :אני זוכר ,יושב ראש וועדת תמיכות בהתחלה שכינס את הוועדה ,אני זוכר
שש"ס מונתה כנציגת אופוזיציה ,או שזה לא שייך ,בתמיכות.
ליאת תימור :סליחה ,אין לי מושג על מה אתה מדבר.
דידי מור:

לא הבנתי.

אלעד צדיקוב :בוועדת תמיכות,
ליאת תימור :לא הבנתי ,לא משהו שקשור לזה.
אלעד צדיקוב :ש"ס ,בשעתו ,בוועדת תמיכות ,יש נציגי קואליציה ונציג אחד של אופוזיציה.
למיטב זיכרוני ,ש"ס מונתה כנציגת אופוזיציה בשעתו ,עכשיו היא כבר לא
אופוזיציה ,אז ,למעשה ,צריך להיות נציג אופוזיציה .אני צודק?
דידי מור:

נבדוק את זה מחר ,אני לא זוכר.

משה פדלון:

נבדוק את זה .אני חושב שזה רק לאיזשהו נושא מסוים.

ליאת תימור :אבל אני חושבת שאתה צודק.
משה פדלון:

לא יודע אם זה בתמיכות .אני יודע שבתכנון ובנייה אתה צריך אופוזיציה,
ובביקורת.

אלעד צדיקוב :אני לא זוכר ,אני אומר ,רק בוא נשמע את היועצת המשפטית.
משה פדלון:

אנחנו נאשר את זה ,ואם,

דובר:

חוץ מזה שאין אופוזיציה.

דידי מור:

אני רוצה ,ברשותך ,לאשר עבודה נוספת לכמה עובדים שחבל לעכב אותם
בחודש ,הביאו לי את זה היום.

משה פדלון:

בוא ,רק נבקש את האישור שלהם.
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כן ,כן ,אני מעביר את זה עכשיו לכולם שיראו את זה .יש כמה בקשות של
עובדים שביקשו עבודה נוספת.

משה פדלון:

זה מחוץ לסדר היום .זה הגיע אלינו והיינו רוצים לנקות את השולחן.

דידי מור:

היינו רוצים שלא לגרום להם להמתין ולאשר להם את זה כבר עכשיו.

דובר:

זה עבר וועדה ,כן?

מאיה כץ:

כן ,כן ,זה עבר וועדה.

משה פדלון:

זה עבר וועדה ,זה עבר את כל הגופים הנוגעים.

דידי מור:

אוקי ,אני מבקש לאשר לכולם .יש פה בסך הכל שלושה עובדים ועובדות.
הנתונים לפניכם ,אני לא רוצה להיכנס לפולמוס על מי ומה .תראו אם זה
מקובל עליכם ונעשה הצבעה) .מדברים יחד( אוקי ,יש הערות? פה אחד.
תודה רבה.

מאיה כץ:

אפשר רק להחזיר את הדפים ,שלא יסתובבו על השולחן?

דובר:

יש פרטים מזהים .צריך לכבד את הפרטיות.

ירון עולמי:

דידי ,אתה יודע שאתה צריך ,כאילו ,הצבעת קודם על זה שהסכמנו כולנו
להעלות את זה ,פה אחד.

דידי מור:

לא ,ברגע שאין התנגדות.

משה פדלון:

לא ,לא ,חבר'ה ,ברשותך .דידי יבדוק ,והיה,

אלעד צדיקוב :יש את זה פה .בבקשה.
משה פדלון:

אני לא יודע אם יש לה תשובות מהשרוול כאן לתת לך.

אלעד צדיקוב :לגבי וועדת התמיכות.
)מדברים יחד(
משה פדלון:

הוא שואל האם בוועדת התמיכות יש נציג אופוזיציה?

עו"ד בהרב:

כל וועדה יש ,אני אומרת,

אלעד צדיקוב :השאלה שלי היא כזאת ,ש"ס ,בשעתו ,מונתה כנציגת אופוזיציה,
עו"ד בהרב:

אבל צריך רגע לבדוק מה היה ,מה מונה ,מה צריך,

משה פדלון:

בסדר ,תן לה לבדוק את זה ,נבדוק מה מונה ,מי מונה.

אלעד צדיקוב :אז בינתיים ,השאלה אם עכשיו ,מה הסטאטוס עכשיו של ההחלטה הזאת?
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אנחנו מאשרים אותה ,ואם היא לא תהיה נכונה,

אלעד צדיקוב :אבל אם זה לא חוקי ,אז איך זה בתוקף?
דידי מור:

מה זה לא חוקי?

אלעד צדיקוב :אני שואל שאלה ,אני רוצה להבין.
משה פדלון:

יש פתרון לכל דבר ,אני מציע,

)מדברים יחד(
משה פדלון:

וקנין ,אלעד .בבקשה.

אלעד צדיקוב :אני לא מבין ,דברים,
משה פדלון:

מר וויס ,אני מבקש.

אלעד צדיקוב :אני שואל שאלה אמיתית ,למה,
משה פדלון:

כיוון שלא מדובר באישור תקציבי ,כיוון שלא מדובר במשהו שהוא דחוף.

אלעד צדיקוב :אני לא נגד ,אין לי בעיה עם זה.
משה פדלון:

נבדוק,

אלעד צדיקוב :אני שואל כדי להבין את התמונה ,זה הכל.
משה פדלון:

אנחנו ,מבטיח לך נבדוק.

אלעד צדיקוב :אתם לוקחים את העניין הזה למקומות אחרים.
משה פדלון:

אני מבטיח לבדוק ונחזור בישיבת המועצה הבאה ונפרוס את זה.

אלעד צדיקוב :אבל לכאורה ,ראש העיר ,אין לי בעיה ,אם ראש העיר יחליט אחרת ,אין לי
בעיה.
משה פדלון:

אני החלטתי ,נו.

ליאת תימור :צדיקוב ,כל פעם שאתה לא רוצה ,תקרא למרץ ,נבוא .לבית כנסת ,לזה ,נסדר
את הכל ,תפסיקו לריב.
משה פדלון:

חבר'ה ,הזמן יקר והמלאכה ,יש לנו עוד הרבה מאוד מה לעשות.

ירון עולמי:

הוועדה הזאת ,אלעד ,אפשר להוסיף בה אנשים.

אלעד צדיקוב :אני לא יודע ,אתה,
משה פדלון:

חבר'ה ,באמת ,חבל.

אלעד צדיקוב :אני לא יודע ,אני שואל את היועצת המשפטית.
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עו"ד בהרב:

צריך לבדוק את זה ,אני לא בדקתי.

משה פדלון:

תנו בבקשה למר יוסי ,בבקשה.

דידי מור:

רבותיי ,מר לונדון ,בבקשה.

יוסף לונדון:

לגבי ההערה של מר צדיקוב ,להערה הזאת יש משמעות רבה ,ואני חושש
שלא כל כך ניתן לדחות את ההחלטה ,כיוון שוועדת המשנה מתכנסת,
אמורה להתכנס בקרוב ,אם המינוי של מר וקנין אינו תואם את הכללים ,יש
לזה השפעה מאוד משמעותית על הרכב וועדת התמיכות ועל ,יש לזה גם
השלכות על התוצאות וההחלטות שמתקבלות בוועדת התמיכות .לכן ,דומני
שהבדיקה ,מה שמר צדיקוב העלה ,הוא העלה את זה מנימוקיו הוא ,אבל
לגופו של עניין ,לעניות דעתי ,מכיוון שהמועצה ,אני מדבר על הצד
הפורמאלי ,כיוון,

יונתן יסעור:

אבל אם אין בקשה של האופוזיציה לייצוג ,אז מה ,אין מחלוקת פה .על מה
המחלוקת?

יוסף לונדון:

צר לי שאני צריך להתווכח עם העמית שלי לסיעה.

יונתן יסעור:

המועצה החליטה ,ונגמר הסיפור.

ליאת תימור :מרץ זה ליברליים ,זה לא.
יוסף לונדון:

ובכל זאת ,כיוון שאם ההרכב הנוכחי של וועדת המשנה ,הרכב שתואם את
הכללים ,מצוין .אבל אם לא ,וועדת המשנה ,למעשה ,צריכה לדעת מי בעל
זכות הצבעה ,ולמי אין זכות הצבעה ,ולכן ,השאלה הפורמאלית ,יש לה
השלכות מאוד לא פשוטות .וועדת התמיכות עוסקת בדברים מאוד טעונים,
ולכן,

יריב פישר:

יוסי ,אני אקל עליך ,אם צריך ,תוסיפו אותנו ,ובכל מקרה ,אפשר להוסיף
כמה שרוצים.

)מדברים יחד(
עופרה בל:

מקסימום הוא יתפטר מהאופוזיציה.

משה פדלון:

בסדר גמור.

ירון עולמי:

למה אתה צריך את זה ,יריב?
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)מדברים יחד(
משה פדלון:

אתגר לוועדת התמיכות.

)מדברים יחד(
ירון עולמי:

זה וועדה שלא קיימת בחוק.

טובה רפאל:

אני לא מבינה מה הולך פה ,וקנין זה וקנין ,אם האופוזיציה רוצה ,היא
תבקש) .מדברים יחד( כבוד ראש העיר ,אני רוצה להעיר משהו ,וועדת
המשנה היא וועדת רשות ,היא לא וועדת אלוהים ,סליחה .במחילה .עכשיו,
אם האופוזיציה לא דורשת מקום ,אז לא צריך לאנוס אותה.

משה פדלון:

נכון ,זה וועדת רשות ,זה לא מופיע בספר החוקים.

טובה רפאל:

סליחה ,אני מאוד מופתעת .עכשיו ,האופוזיציה באה ואומרת שאם היא
תבקש ,אז היא תקבל ,ואף אחד לא אומר לה לא .אז מה הבעיה שהחבר
משה וקנין יהיה חבר וועדה?

)מדברים יחד(
אלעד צדיקוב :יש מושג שנקרא ,באמת ,אני לא רוצה לומר מילה חריפה מידי ,אבל זה סוג
של טרור מילולי .לא יכול להיות שאם אני מעלה,
משה פדלון:

לא ,אני חושב שאתה מגזים ,לא ,לא ,אני מבקש ,סליחה .לא מקובל עלי ,אין
פה טרור מילולי ,סליחה ,זה מושגים,

אלעד צדיקוב :לא דיברתי על ראש העיר ,דיברתי,
משה פדלון:

לא ,לא ,לא ,אני לא מוכן.

אלעד צדיקוב :אז אין טרור ,אז הכל בסדר .אבל ראש העיר ,אני רוצה לדבר ,בבקשה.
משה פדלון:

אלעד ,יקירי.

אלעד צדיקוב :אני רוצה לדבר ,בבקשה.
משה פדלון:

סליחה ,אין פה טרור מילולי ,זה לא טרור ,מה זה טרור בכלל?

אלעד צדיקוב :אני יכול להתבטא? אני רוצה לומר דבר אחד ,יש פה ,חד משמעית ,אני
מרגיש על בשרי ,אולי ביניכם זה דבר לא נכון ,יש פה איפה ואיפה ביכולת
לדבר בצורה וורבאלית ,שאדם יוכל להביע את דעתו .לא ייתכן שאני אומר
דבר שהוא כל כולו ,הוא רק מבחינת תקנות וחוקים ,זה שאלה ליועצת
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המשפטית ,אם התשובה הוא אפשרי ,נגמר הסיפור ,אפשר להשקיע בזה,
מאיה כץ:

החוק אומר שאם חבר האופוזיציה לא רוצה להיות,

אלעד צדיקוב :מאיה ,התשובה מאחורינו ,השיחה כרגע בנושא תרבות דיון.
משה פדלון:

אלעד ,החוק יכול להורות ,אני יכול עכשיו לבטל את הוועדה ,זו וועדת רשות.

אלעד צדיקוב :מר ראש העיר ,הבנתי את התשובה.
משה פדלון:

זו וועדה פנימית שהקמנו אותה.

אלעד צדיקוב :ראש העיר ,אבל אני כבר לא בשלב התשובה .התשובה מאחורינו ,אני מדבר
על הדרך ,על האופן .לא יכול להיות שאני אביע את עמדתי ויקפצו אחד,
שתיים ,שלוש ,שבע אנשים.
משה פדלון:

אף אחד לא קופץ ,אף אחד ,כולם דיברו בנימוס.

אלעד צדיקוב :מזל שהכל מוסרט.
משה פדלון:

לונדון יוסי דיבר יפה ,יונתן דיבר.

אלעד צדיקוב :אני כן חושב שיש איפה ואיפה ביכולת של מר לונדון להביע את עמדתו
המנומקת ,עם כל הכבוד וההערכה והחביבות שיש לי למר לונדון ,לבין
היכולת של אלעד צדיקוב יכול להביע את זה ,אולי מטעמים כאלה או
אחרים ,אני מבקש מכל אחד ,מותר לי להביע את עמדתי ,לשאול שאלה .ומר
וקנין היקר ,באמת שאין פה שום דבר ,עניין אישי .אני רוצה להבין את
התקנות לאשורן ,לא יכול להיות שבמקומות מסוימים נלך פלס ,ובמקומות
אחרים ילכו בצורה אחרת ,יש יועצת משפטית ,אמרה תשובתה ,מקובל עלי,
חוק זה חוק.
עו"ד בהרב:

מה שאני רוצה לומר ,לא בדקתי את ההרכב הנוכחי ,אבל שיהיה ברור,
הוועדה הזאת ,ככל וועדות העירייה ,בעיקרון ,הרכבה אמור להיות דומה
ככל הניתן להרכב הסיעתי .אם האופוזיציה באה ואומרת 'אנחנו מוותרים
על מקומנו ולא רוצים להיות שם' אין חובה להכריח אותה.

אלעד צדיקוב :וודאי שלא.
עו"ד בהרב:

אבל יש לה זכות להיות שם.

דידי מור:

הישיבה הסתיימה.
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