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  הרצליהעיריית 

  

  22 מס'מן המניין  מועצתישיבת 

  
 17.02.2015, תשע"ה, טבבש חכ"שנערכה ביום ג', 

      :נוכחים

  ראש העירייה      משה פדלון

  מנכ"ל העירייה      יהודה בן עזרא

  מזכיר העירייה      דידי מור

  יועצת משפטית      ענת בהרב, עו"ד

  גזבר      זריהןגולן 

  שמאי      אייל רייף

  מנכ"ל      לזובר ארז

         

  גוזלן גרי אברהם      כץ מאיה      פרשקולניק איה

    תימור ליאת    יסעור יהונתן    יעקובוביץ יונתן יוסף

  איריס אתגר      פישר יריב        לונדון יוסף

    אליהו שריקי      טובה רפאל        עופרה בל

  יוסי קוממי      צבי וייס        משה ועקנין

  וםסטרוגו ת    אלעד צדיקוב        ירון עולמי
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  פרוטוקול

  אישור פרוטוקול

חברות וחברים ישיבת המועצה מצולמת ואנחנו נתחיל את הישיבה. נושא   דידי מור:

ראשון אישור פרוטוקול האם יש למישהו הערות על הפרוטוקול הקודם? אין 

  הערות הפרוטוקול מאושר פה אחד.

  עדכון ראש העיר 

  עדכון ראש העיר בבקשה  דידי:

וב לכולם מספר עדכונים, העירייה קיבלה השבוע בטקס מרשים את ערב ט  משה פדלון:

, זה המקום להודות 2014 –ו  2013פרס שר הפנים לניהול כספי תקין לשנת 

למנכ"ל העירייה לשעבר, לסגן ראש העירייה, לראש העירייה יונתן יסעור, 

, למנכ"ל העירייה הנוכחי, לגזבר, לצוות הגזברות, חשבות 2013 –כיהן ב 

אגפים, מנהלי האגפים, על ההישגים הנאים והעבודה המקצועית יישר כוח. ה

בנוסף קיבלנו השבוע את פרס שרת התרבות והספורט, על זכייה במקום 

השלישי בארץ מבין כל הרשויות הגדולות והבינוניות לקידום,  לטיפוח 

ולהשקעה בתחום הספורט בעיר, כאן המקום באמת להודות למנכ"ל שניהל 

יוסי חכם,  הרצליהמחלקת איתן נוס, למיקי גורנשטיין למנכ"ל בני מנהל 

לעמותות הספורט השונות ולכל העובדים הקשורים לתחום הספורט בעיר. 

הערכה ושוב יישר כוח לכולם. אני מתכבד להציג את המנכ"ל החדש של 

החברה הכלכלית לפיתוח הרצליה ארז לזובר, בבקשה ארז בוא תתקרב תציג 

  את עצמך.

לפברואר בחברה לפיתוח  1 –ערב טוב אני ארז לזובר התחלתי בתפקידי ב   ארז לזובר:

שנים כראש מנהל תפעול בעיריית ירושלים  5הרצליה, אני הגעתי לפה אחרי 

תפקיד שהקמתי אותו, ובעצם ניהל את כל האגפים שקשורים למרחב 

ום חוצות, הציבורי כולל גורמי האכיפה, האחזקה ופיתוח הגנים, חניה, פרס

השתחררתי משירות  2009 –קידום עסקים וגורמי הביטחון. לפני זה ב 

ידי קשנה השתחררתי כאלוף משנה רוב התפקידים עשיתי בתפ 25בצה"ל של 

שנים במגזר הציבורי החלטתי להמשיך למקום  5פיקוד בחיל השריון, ואחרי 
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ציתי לבוא אחר עם אתגר יותר גדול, עם אתגר של פיתוח של יזמות, ולכן ר

לתפקיד הזה ואני שמח שקיבלתי אותו ואני באמת מודה גם ליו"ר צוות 

על הבחירה ועל  ולדירקטוריוןהבחירה, ועדת האיתור וכמובן לראש העיר 

 2015 –האמון, והיום ישבנו אצל ראש העיר סיכמנו את עיקרי הנושאים מ 

לה עם גורמי ואילך, ואני מאמין שנזכה לשיתוף פעולה עם כולם, שיתוף פעו

  העירייה, נבחרי הציבור ובשקיפות מלאה.

בשם המועצה ובשמי דרך צלחה. נושא אחרון חברי המועצה ובני המשפחות   משה פדלון:

 10במרץ בשעה  5 –בפורים ב  לעדליידעגם הקהל המכובד שיושב מוזמנים 

משתתפים תלמידי בית הספר בעיר פלוס  מצגים מרהיבים.  2200בבוקר, 

  שנה ילדי כל העולם. כולם מוזמנים תודה דידי.הנושא ה

מנכ"ל בבקשה. האם יש לך עדכונים למסור? אין תודה רבה. אנחנו ניגשים   :מור דידי

  לתב"רים.

  עדכון תב"רים

הקמת מקווה ברחוב אהרון קצר חברה לפיתוח  1448תוספת לתב"ר מס'   :מור דידי

קווה העירוני הרצליה שאלות? הערות? פה אחד תודה רבה. שיפוץ המ

שאלות? פה אחד. החלפת שילרים באשכול פיס ובאולם ספורט היובל 

  שאלות? תודה רבה. התקנת מיגון במקלטים ברחבי העיר.

מיליון שקל מכספי הציבור  12 –אני מצביע בעד התב"ר אני מביע צער ש   יוסף לונדון:

  ירדו לטמיון ללא שום סיבה.

  מה הכוונה לא הבנתי?  :מור דידי

שהמדינה לא מממנת ושאתה כרשות צריך לקחת את זה על עצמך. נכון זה   ה כץ:מאי

  הכוונה?

אולי תביע את עצמך יוסי. הותקנו מסמני אב"כ במקלטים הציבוריים   משה פדלון:

  ם בבתי הספר, אז מה אתה מציע לזה?יהציבורי

רציניים, האיומים הללו במתקפת אב"כ על מדינת ישראל יהיו איומים לא   יוסף לונדון:

מדינת ישראל השקיעה הון עתק בחלוקת מסכות אב"כ חסרי תועלת, לאורך 

מיליון שקל זה השקעה של  12השקיעה דומני  הרצליהשנים רבות, ועיריית 
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  על הקלטת מיגון מפני איום שלא היה ולא נברא. הרצליהתושבי 

  אוקיי תודה.  :מור דידי

יומים ישנם איומים אלה לא הפחדות, ולא אם אפשר לומר לפרוטוקול יש א  :עולמי ירון

יכול להיות שאם באים עם תב"ר מן הסתם אחרי שכל גורמי הביטחון 

והגורמים העירוניים המליצו על זה לבוא לכאן ולעשות צחוק מהתב"ר 

ולהגיד שאנחנו מבזבזים כסף, אנחנו לא מבזבזים כסף אף אחד לא רוצה 

  לעשות דברים כאלה, אם ישנם.

  אני לא עושה צחוק מהתב"ר אני בוכה על התב"ר הזה.  ון:יוסף לונד

  אז אני בוכה על זה שאתה בוכה עליו.  :עולמי ירון

אני רוצה לציין שהפרויקט התחיל לפני כשלוש שנים. מה שאתם מקבלים   משה פדלון:

  היום זה רק שינוי מימון, הפרויקט התחיל לפני כשלוש שנים.

ול להיות ושלא נדע ולא נצטרך וצריך להיערך לכל דבר, ברור לי, ... שזה יכ  :עולמי ירון

בזמנו שאמרנו שיהיה טילים על תל אביב אמרו שזה חלום בלהות והפחדות 

  ויש טילים על תל אביב וצריך מיגון בגני ילדים.

אני חושב שיש מומחים יותר גדולים מאיתנו שיושבים במשרד הביטחון ואלו   :וממייוסף ק

יט ולא אנחנו חברי מועצת העיר. הם מבינים יותר האנשים שצריכים להחל

ממני ומכל אחד פה בענייני ביטחון ואם הם חושבים שאנחנו צריכים 

להשקיע את הכסף הזה למען מסכות אב"כ או מחסנים כלשהם אני סומך על 

  מערכת הביטחון.

אני חושבת שהנימוקים אז שהיו להשקיע בתחום הזה היו רלוונטיים   :רפאל טובה

ומים, היו קיימים, האיומים קיימים גם היום, אני יכולה לגבי התב"ר האי

אלף שקל ואנחנו מתבקשים  100 –הזה להצר שמשרד החינוך משתתף רק ב 

בכל גן מיוחד לשים בו נגד אב"כ, מיגון אב"כ, זה אומר שגם המדינה חושבת 

ז לכן שיש איום כזה אם בתקן של גן חינוך מיוחד צריך להיות מיגון אב"כ, א

אלף שקלים אני חושבת  100לעניינו של התב"ר הזה אני מצרה שהוא רק 

במקלטים הציבוריים אם חס וחלילה יהיה המצב  הרצליהשנכון שתושבי 

הזה אז הם מוגנים, והלוואי ובכל בניין שיש בו מקלט יוכלו התושבים 
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א להרשות לעצמם לשים את המיגון הזה אבל לא נראה לי שיעשו את זה, ושל

  נצטרך.

הערה אחרונה,  תרומה אחרונה שלי לדיון בנושא הזה, כולי תקווה שלא   יוסף לונדון:

נתבקש מחר להתחיל להקציב להכין תב"רים לצורך מקלוט אטומי של 

  תושבי הרצליה.

  תודה דידי הצבעה.  משה פדלון:

זה מי בעד התב"ר הזה? פה אחד תודה רבה. אני מזכיר לכם שבכל התב"ר ה  :מור דידי

  אלף שקל. 100מדובר בשינוי מימון של 

  ציינתי את זה.  משה פדלון:

  38שינוי מימון תמ"א 

  הערות? פה אחד תודה. 38שינוי מימון תמ"א   :מור דידי

היתרים לתמ"א  100 –אולי כ  2014 –ברשותך הועדה לתכנון ובניה אישרה ב   משה פדלון:

אחוזים מתמ"א  10ארץ, , אני חושב שאנחנו כמדומני מקום ראשון, שני ב38

זה כאן בהרצליה וזה המקום להודות למהנדס העיר ולצוות שלו על  38

  העבודה המקצועית שהם עושים,  תודה.

  תודה רבה.   :מור דידי

   6תב"ר 

התאמת מבנה העירייה החדש גם פה הגדלה של מימון  6נעבור לתב"ר   דידי מור:

תחם גליל ים, הערות? הערות? פה אחד תודה רבה. מבנה ציבור חובה ומ

תודה רבה. מבנה ציבור רשות במתחם גליל ים הערות? תודה רבה. הקמת 

  מועדון ... במתחם הספורטק הערות?

  כן אני רק רוצה לשאול איפה זה אמור להיות בתוך הספורטק?  :עולמי ירון

  יש מקום ייעודי איפה שנבנה ... היום יש שם שלושה מגרשים בהמשך.  משה פדלון:

מגרשים דשא  2כן אבל המקום הזה אם אני לא טועה יש תכנון לעשות בו   :עולמי ירון

  סינטטי.

לא,לא, לא מעולם לא זה לא המקום, לא, לא דשא סינטטי ברשותך יוחלף   משה פדלון:

  באזור המזרחי של המגרשים, שני המגרשים.
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התכנית של אני לא מדבר על מגרשי אימונים של הכדורגל. אני מדבר על   :עולמי ירון

  הספורטק.

, הם לא בתוך המתחם זה לא קשור אחד לשני. לפטנקשני מגרשים בהמשך   משה פדלון:

  גם אם צריך לעשות שינויים טכניים המגרשים האלה יוקמו.

הם תכנית מדהימה, מי שמכיר את התכנית של הספורטק צריך עוד להשלים   :עולמי ירון

  אותה לדעתי.

  דה רבה.אוקיי פה אחד תו  :מור דידי

   51תב"ר השחקים 

  ?יש הערות 51תב"ר חדש תב"ע עיקרית השחקים    דידי מור:

  קריית השחקים מה שנקרא, משולש התחבורה. הזכויות של יוסי לונדון.  משה פדלון:

פה אחד תודה רבה. צומת סוקולוב בן גוריון הערות שאלות? פה אחד תודה   :מור דידי

  רבה.

  למתי זה מתוכנן?  :עולמי ירון

  מיד אחרי פורים.  משה פדלון:

כלומר לפני פסח, כי הבנתי שבעצה אחת עם ה... יוקם אחרי פסח, זה בכל   :עולמי ירון

  זאת יהיה לפני פסח?

זה יהיה לפני פסח כדי לא לפגוע בראש השנה, כיפור וסוכות. אחד מהחגים   משה פדלון:

יהיו שיבושים  במרץ זה התכנון ונקווה שלא 8צריך להיפגע אז כולנו תקווה, 

  במרץ. 8זה התכנון 

אוקיי סיימנו עם התב"רים אנחנו עוברים להצעת שינויים העברות מסעיף   :מור דידי

  לסעיף האם יש לזה הערות בבקשה, שאלות?

  הצעת שינויים העברות מסעיף לסעיף

כן מתחם אפולוניה אני סיירתי במתחם לפני שבועיים אני רוצה רק לעורר   :צדיקוב אלעד

הנקודה אני לא יודע מי היה אחראי על התכנון אבל סיכומו של דבר כרגע את 

נכון זה של בריכת  הרצליהבעצם העירייה מעבירה את הניהול לבני 

  אפולוניה.

  לא, לא רק שניה אתה עושה פה ערבוב, אנחנו מדברים.  משה פדלון:
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  בריכת אפולוניה.  אלעד:צדיקוב 

ה. מדובר על שיווק הקרקעות מה שביקש המינהל. לא זה לא בריכת אפולוני  משה פדלון:

  אתה מדבר על השינויים?

אני סיירתי במתחם ומה שקורה בפועל עכשיו הניהול עובר בעצם מעיריית   :אלעדצדיקוב 

בפועל התכנון האחזקה של בריכת אפולוניה היה לפי  הרצליהלבני  הרצליה

מיליון  2אותם עם  בפועל מעבירים להם בעצם משאירים 1.100.000התכנון 

שקל שהם צריכים עכשיו בעצם להרוויח בזכות עצמם, העירייה מעבירה 

מיליון שקל הם צריכים בזכות עצמם. אני  2בתמורה לזה  1.100.000להם 

רוצה להוריד את הנקודה הבאה שבונים בריכה ומשקיעים בה כל כך הרבה 

ר, בלי מתחם חוגים, כסף ובונים אותה בלי מחוללי רווח, כלומר בלי חדר כוש

אפילו גובה הבריכה שהיה צריך להיות בגובה שאפשר היה לשחות בה כנראה 

שזה לא העירייה הנוכחית אני רק רוצה להעלות את זה כאן כדי שאנשים 

ס"מ בפועל עשו שם  90ידעו את זה, כדי ללמד שחייה צריך שיהיה גובה של 

ליונים בבריכת יים מ, עומק סליחה, אז בפועל ניכר הדבר שמשקיע1.20

מאלי ילית צריכים להיבדק כמו גובה מינאשחייה אז הדברים האלה מנט

לטובת לימוד שחייה, ואם הולכים להפיל על בריכת השחייה את היכולת 

להרוויח את הכסף בעצמה היא צריכה שיהיה לה מחוללי רווח, כרגע בעצם 

  לקוחות מנויים לא מתקרבים ליכולת למממן את זה.

זה לא רק מנויים אנחנו הולכים להפעיל שם בית קפה במכרז מסודר, אנחנו   דלון:משה פ

הולכים בלנות בריכה לימודית בחוץ, אנחנו גם נגיע לחדר הכושר הכוונה הוא 

שיהיה נכס מניב בסוף, כל הפעילות שנעשית הם יהיו נכסים מניבים, הצבנו 

  לוקרים בתשלום.

מה שאתם עושים עכשיו זה מהלך מתקן וזה מהלך אז משה מה שאני אומר   אלעד:צדיקוב 

שצריך לקרות אני רק מעורר את הנקודה שאני לא יודע מי היה שבנו את זה 

  לפני מספר שנים.

אני לא רוצה למתוח ביקורת. בוא ברשותך, אני בא ואומר נכס כזה צריך   משה פדלון:

  להניב כסף. הוא צריך להיות נכס מניב.
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  תי עם מי שנפגשתי וזה מה שלמדתי...אני נפגש  אלעד:צדיקוב 

:יש תכנון לבריכה לימודית כפי שראש העירייה אמר שהיא צריכה להיות יעקובוביץ יהונתן

ל אז אפשר וה. זה הכיימרכז רווח וגם מתוכנן שם חדר כושר בקומה השנ

  להשלים את הפרויקט הזה אם יחליטו להשלים אותו הוא יצור מוקדי רווח.

  ל שהוא יניב רווחים ויש לנו.וו נעשה הכאנחנ  משה פדלון:

בנוסף לזה הבריכה הזאת נבנתה הבריכה מקצועית לשחייה ולא בריכה  :יעקובוביץ יהונתן

  לימודית. ולכן העומק שלה הוא לתחרויות ולא לבריכה לימודית.

  כן אבל כשאתה מה שאני רוצה לומר.  אלעד:צדיקוב 

  תממן אותה כמה שצריך. והיה מתוכנן שהעירייה :יעקובוביץ יהונתן

ה אני רוצה להגיד משהו שלא קשור אבל כן קשור היות והעברנו את יאז שני  :עולמי ירון

כל הג'ודו לשם בעצם נוכל לנצל את איפה שנמצא מועדון הג'ודו היום ברחוב 

  הרב קוק לצרכים אחרים של העירייה.

  .אנחנו יוזמים שם דיור בר השגה עם כל המשמעויות  משה פדלון:

העירייה כן הניבה מכך דברים בזה שהיא שחררה מקומות אחרים גם על זה   :עולמי ירון

  צריך להסתכל כי מדובר במיליונים.

  אתה היום פתחת בריכת שחייה.  אלעד:צדיקוב 

  אני לא פתחתי שום דבר.  :עולמי ירון

אנשי  צדיקו אנחנו זהינו את הבעיה ואנחנו מקיימים הרבה מאוד פגישות עם  משה פדלון:

  המקצוע כדי שהמקום יניב רווחים אנחנו עושים את זה.

צדיקוב אני יכולה להגיד לך שנכון להיום אין שם משהו שאנחנו לא עושים   עפרה:בל 

  כדי להביא למקום הזה, לגרום למקום הזה להיות רווחי.

כן אבל עופרה אני חושב שאם לוקחים מנויים במחירים בכרטיס מוצע   אלעד:צדיקוב 

שקלים שיוצא יותר מקאנטרי פרטי שנותן לך הרבה  45טיסייה שיוצא בכר

  יותר דברים סיכומו של דבר.

אבל זה לא רק מנויים, יש שם ימי הולדת, ויהיה שם בית קפה, ויהיה שם   עופרה:בל 

  היה שם.יחוגים, ויהיה שם הרצאות ויהיה שם, ו

תה. יש לנו הרבה מאוד תהיה תכנית מסודרת ואנחנו נשמח להציג לך או  משה פדלון:
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  נושאים בואו נקצר.

אני אבקש לומר מספר מילים על הפרויקט של אפולוניה ואני אשמח מאוד   יוסף לונדון:

אם הדברים האלה יופיעו בפרוטוקול. והראשון אני מברך על הקמת המרכז, 

מרכז יוצא מן הכלל הן בתחום השחייה  והן בתחום הג'ודו ישר כוח לכל אלה 

קמת המרכז הזה. אבל הן בועדת הכספים וביתר תוקף בישיבת שתרמו לה

 1.100.000הבעתי חשש שהקצבה בסכום של  הרצליהשל בני  הדירקטוריון

עבור התחזוקה של מתקן אפולוניה אינו מספיק, בנוסף לבני  הרצליהלבני 

אין למיטב ידיעתי את הידע לתחזק מתקן כה מורכב, בנוסף בני  הרצליה

רשים להפעיל את המתקן לא רק לצורך פעילות ספורטיבית נד הרצליה

בתחום השחייה והג'ודו אלא גם במתכונת הדומה לקאנטרי קלאב. נושאים 

ואם טעיתי בסכום של הגירעון ₪  1.500.000 –גירעון היסטורי של כ 

והגזבר יתקנו אותי מיד. אני פונה לראש  הדירקטוריוןההיסטורי יו"ר 

השנים  5פשרות למחוק את הגירעון ההיסטורי במהלך העירייה לבחון את הא

מסוגלת  הרצליההקרובות, במקביל אני מבקש א' לבחון שוב האם בני 

מסר לגורם מקצועי, ושבני ילתחזק את מתקן אפולוניה או שהניהול י

הרצליה ישלמו עבור שימוש המתקן. בנוסף אבקש לעגן התחייבות בכתב של 

גירעון שעלול להיגרם כתוצאה מתחזוקת  העירייה לכסות מידי שנה כל

המתקן, לצורך ההגינות אני אוסיף ואני אומר במידה ויהיו רווחים 

  שהרווחים יכנסו לקופת העירייה.

  תודה.  משה פדלון:

  הצבעה על הסעיף הזה מי בעד? פה אחד תודה רבה. מינוי פקידי גבייה.  :מור דידי

  גליל ים דילגת. רגע מה עם חשבון בנק גליל ים,  :עולמי ירון

  פתיחת חשבון גליל ים

  חשבון גליל ים סליחה הערות?  פתיחת חשבון פה אחד תודה רבה.   :מור דידי

  מינוי פקידי גבייה

פקידי גבייה על פי הנוסח שרשום כאן אנחנו צריכים למנות פקידות גבייה   דידי מור:

  במקרה הזה, האם יש הערות? שאלות?
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  הפנים, ושר האוצר הם ממנים אנחנו מאשרים.אנחנו פונים לשר   :בהרב ענת

יה יאני אתן לכם שנ   רשום בהחלט, יש הערות? פה אחד תודה רבה.  :מור דידי

להתארגן אנחנו נדון עכשיו בהסכם עם משפחת ברוך ישראל ואחרי זה 

  אישור תבחינים ותשלום מקדמות ותמיכות. צריך לשחרר פה אנשים.

יכול להיות שיש עוד אנשים רוצים להשתחרר עוד למה תעשה לפי הסדר   :עולמי ירון

  מעט. מה זה משנה.

על פי הסדר גם ככה יש לנו אתה יודע כמה מעטפות פה. צריך פקידה שתנהל   :וממייוסף ק

  לי את זה.

אוקיי אז אני אלך לפי הסדר ונחזור לשני הנושאים האלה בסוף. חובות בגין   :מור דידי

שהגיש יוסף לונדון בועדת הכספים. אי תשלום ארנונה. האמת זה מסמך 

חות  חצי שנתיים של החובות "דיברנו עליו וסיכמנו כנוהל שאכן יובאו דו

הגדולים כפי שהצעת, אם אני זוכר נכון זה גם היה בדיון במועצה הקודמת, 

  אז ברשותכם נעבור לסעיף הבא.

  רק לידיעה.  משה פדלון:

  זה כאילו לאשר את זה.  ירון:

  רק לידיעה, חבר מועצה קיבלנו את זה, זה לגבי הסכם נוהל.זה   משה פדלון:

  אייל רף פה ?  :מור דידי

  כן.  ף:ייאייל ר

  המלצות הועדה המקצועית בדבר השתתפות ומימון הוצאות משפטיות של מר אלי לנדאו

המלצות הועדה המקצועית בדבר השתתפות העירייה ומימון הוצאות   :מור דידי

  אייל אתה רוצה להגיד כמה מילים? משפטיות של מר אלי לנדאו,

הדברים כתובים, ישבה ועדה מייעצת התזכיר שערכתי סקירה משפטית   ף:ייאיל ר

שערכתי בנושא. מדובר בתביעה כספית, ניהול משפטי של מר לנדאו משנת 

למעשה עד לאחרונה שבו הסתיים ההליך שראשיתו בשנים קודם לכן,  2007

קר ואנוכי המלצנו על סכום מקסימאלי הועדה בראשות הגזבר יחד עם המב

נראה לנו ₪  78,0000שהמועצה רשאית לאשר, הסכומים מפורטים אנחנו ... 

סביר בנסיבות, זהו אנחנו צריכים את אישור, לא אנחנו אבל מר לנדאו צריך 
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את אישור המועצה, שהמועצה תאשר אנחנו נעביר את זה הלאה זהו 

  להחלטתכם.

  ל היום הסכום הזה?זה בערכים ש  טובה:רפאל 

  סליחה מה זה הלאה?  :עולמי ירון

  משרד הפנים צריך לאשר את זה.  :מור דידי

אני אצביע בעד ההמלצה ואני מבקש לשאול בחומר שצורף לנו, אני מקריא   יוסף לונדון:

אני מחזיק את המסמך שכותרתו  29סעיף עו"ד תל צור מציין בבקשה. סעיף 

עובר לדף השני למעשה זה עמוד שלישי,  סקירה בבקשתו של מר אלי לנדאו

עו"ד תל צור מציין בבקשה כי הגם שהיה לעירייה ביטוח תקף של  29סעיף 

נושאי משרה לא ניתנה בשעתו הודעה במועד לחברת הביטוח וזו .. אחריותה 

על פי הפוליסה. אני מבקש לבקש הסבר עכשיו או מאוחר יותר זה לא דחוף, 

ני מבקש לקבל הבהרה אני מבקש שכל חברי אני מצביע בעד ההמלצה, א

  המועצה יקבלו הבהרה לגבי הסעיף הזה.

  אני חושב שיש הבהרה.  איל רייף:

יתה בתוקף יוסי, אתה יאנחנו מדברים על פוליסה לפני עשרות שנים שלא ה  משה פדלון:

  סה לא של היום פוליסה לא תקפה דאז.ימדבר על פול

  ה ולא הודיעו לחברת הביטוח, היה פה.יתה פוליסה תקפיאם ה  יוסף לונדון:

  אני מדבר איתך ממש לפני שנים זה לא בתקופה הזאת.  משה פדלון:

אני לא בא, אדוני ראש העיר לא בא, יש דומני, סליחה אנסח זאת ברשותך   יוסף לונדון:

כך, דומני שהסעיף הזה מצביע על תקלה, על תקלה לא מורידים ראשים 

לא יודע אני הראשון שטועה אבל פשוט שתהיה וכולנו טועים, ואם משיהו 

ייחסות לנושא הזה, ללמוד, לא לערוף ראשים פשוט כדי להסיק מסקנות, תה

  זאת בקשתי.

  אני מקווה שאנשים עוד בתפקיד.  משה פדלון:

  אני מבקש לשים לב לתקלה, ולהסיק, בקשתי להפיק לקחים.  יוסף לונדון:

  צודק.  משה פדלון:

תי רק לשאול כי בחלק מהמכתבים ראינו שיש איזה שהוא איום אני רצי  תום סטרוגו:
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שאחר כך עוד תהיה איזה שהיא תביעה נגד העירייה, אולי על יתר הנזקים 

ובמכתב האחרון שכבר נשלח אליך לא ראיתי, השאלה ומה שרציתי לשאול 

כאן את איל, אם יש איזה שהוא הסדר כזה או אחר של ויתור תביעות כן או 

  לא?

לא אני לא יודע על הסדר של ויתור תביעות הדדיות, בכל מקרה אנחנו   :יעקובוביץ יונתן

אישרנו את המקסימום אנחנו לא יכולים לאשר יותר, זאת אומרת מבחינת 

העירייה אני חושב שאי אפשר לתבוע אותנו ולקבל מהעירייה יותר, שוב אי 

  אפשר לדעת מה יחליט מה לנדאו לעשות.

תה כאן בקשה אגב של ראש העיר יצה לומר שככלל גם בעבר גם שהיאני רו  :עולמי ירון

תה בקשה של ראובן פארן העירייה צריכה יעצמו בתפקידו הקודם, וגם שהי

נטתה ואמורה לאשר הוצאות של נושאי משרה שנתבע כתוצאה מהמשרה 

שלו, אני חושב שזה יותר מראוי שנקבל את ההחלטה הזאת, כמובן במסגרת 

שאפשר וכמו שאיל ציין זה המקסימום שאפשר וזה  מה  החוק בדיוק מה

  שאנחנו צריכים לתת זו דעתי.

רציתי רק לשמוע את התשובה של איל לשאלה של לונדון בנושא הזה מה   יס:ימשה ו

  הסיבה ש... לא הוגשה בזמן מה קרה שם?

איזה יש איזה שהוא ויכוח בנושא הזה של הפעלת הפוליסה יש ... בפרטים יש   אייל רייף:

שהוא ויכוח בין עורכי הדין, אני רק אזכיר ואולי פה ה... שראשיתם בראשית 

ה וגם את לנדאו יחד, יההליכים עו"ד חי ייצג את שני הנתבעים גם את העירי

יכול להיות שאז החליטו שלא להפעיל את הפוליסה בגלל הייצוג המשותף, 

ב התעוררה איזה בשלב מאוחר בשנים אחר כך הוחלט על הפיצול הדיון, ושו

שהוא ויכוח מי היה אמור להפעיל את הפוליסה. זה ויכוח שעדיין קיים 

  לדעתי עדיין לא נפתר.

  התקלה היא רק בדיווח של הפוליסה שלא הודיעו בזמן לחברת הביטוח?  :וממייוסף ק

  אני לא יודע היתה תקלה אני לא מכיר את הפרטים.  אייל רייף:

  אני שואל את זה אם אנחנו חשופים.אני אגיד לך למה   :וממייוסף ק

אני חושב שהשאלה לגיטמית אין תשובה מוחלטת, הנושא אני מציע  :בן עזרא יהודה
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  שהנושא יבדק ובישיבה הבאה תינתן התשובה המוחלטת בנושא הזה.

כי אנחנו צריכים לחשוב על עצמנו שאנחנו לא נהייה חשופים לתביעות   :וממייוסף ק

  יצג את עצמנו ולהוציא כספים מהבית.ופתאום אנחנו נצטרך לי

  אל תדאג.  דובר:

  אני דואג. אני דואג.  :וממייוסף ק

  אייל וענת תכינו תשובה לישיבת מועצה הבאה. תכינו שיעורי בית חודש. :בן עזרא יהודה

אני חושב שהמועצה צריכה להתנצל בפני אלי לנדאו על עוגמת הנפש ארוכת   צבי וייס:

  השנים שנגרמה לו.

  זה לא המועצה הזאת.  פדלון:משה 

  צבי לא כולנו היינו אז.  תום סטרוגו:

  אני היחידי שצריך להתנצל אני הייתי, ואני מתנצל.  צבי וייס:

  מי בעד? רבותיי  מי בעד הסעיף פה אחד תודה רבה.  :מור דידי

  אני בעד.  טובה:רפאל 

  אני בעד.  עופרה:בל 

  מינויה של גברת ...מור

ויים,  מינויה של גברת ... מור יושבת ראש מרכז קהילתי תרבות פה אחד. מינ  :מור דידי

  ונופש במקום מר יסעור הערות? פה אחד.

  החלפת יו"ר ועדת ערר

  אנחנו מחליפים יו"ר ועדת ערר התפטרה עו"ד שגית אביטל אסף במקומה.   :מור דידי

  .הרצליהלא כתוב בקורות חיים הכתובת שלו כתוב רק שהוא בכלל לא מ  יהונתן יסעור:

  ?הרצליהאגולסקי הוא מ הרצליהענת הוא מ  :מור דידי

  לא, לפי הקורות חיים הוא לא.  טובה:רפאל 

  .הרצליהזה לא כתוב בקורות חיים זה א' ב' שיהיה תושב   יהונתן יסעור:

  כתובת המשרד בפרדסיה לא מקום מגורים.  :בהרב ענת

ד, אני רק רוצה לציין שחיכיתי לרגע אני רק רוצה לציין שדידי אני אצביע בע  :עולמי ירון

תי חבר במקום יו"ר כי לא היה אפשרות ישיהיה יו"ר פנוי, רק תזכרו אני מינ

  תה אפשרות ודילגו עליו.ילמנות יו"ר, והנה הי
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טוב מי בעד מינויו של אריה אגולסקי? פה אחד. חבר מועצה ירון עולמי   :מור דידי

  י בעד?המחזיק תיק הפארק לפי מה שמתוכנן פה מ

אני מברך את מר ירון עולמי על קבלת התפקיד ואין לאף אחד ספק שאני   יוסף לונדון:

אצביע בעד. אני משוכנע שמר עולמי רואה בקבלת התפקיד הזה מעין סגירת 

הוא התנגד לכך  הרצליהמעגל כיוון שכאשר עלה הנושא של הקמת פארק 

  בטענה שהפארק מוקם בשנת שמיטה. בנוסף לכך

מה? אתה טועה ואתה ממציא דברים. אני גם התנגדתי להבאת חדי קרן   :ולמיע ירון

לפארק ונחיתת חייזרים במשכן העירייה באמת מאיפה אתה מביא את 

  הדברים האלה.

  אני אביא לך קטעי עיתונות.  יוסף לונדון:

על שנת שמיטה תביא לי קטעי עיתונות אין שום בעיה.  אני התנגדתי שלא   :עולמי ירון

  ו תכנית איחוד וחלוקה.יעש

ירון גם הוא כתוב בנוסף אני משוכנע שמר עולמי יעמוד כצוק איתן נגד כל   יוסף לונדון:

  ניסיון לבצע בניה בשטח הפארק, מר עולמי ברכות על המינוי.

  תודה.  משה פדלון:

  דלגו עם ברכות כאלה טוב שמישהו לא אומר משהו נגדי.,דלגו  :עולמי ירון

האחרון שרשום כאן זה חלק לפעם אחרת שהוא בא בטעות. אנחנו הנושא   :מור דידי

  עוברים לועדת שמות.

  רגע רק לציין שאורנה היא לא עו"ד כן זה טעות.  טובה:רפאל 

  זה טעות, זה טעות. ועדת שמות הנצחת ס...  :מור דידי

זה יונתן יעקובוביץ: אני פשוט מקדים לפני שמתחילים להגיע לנושאים אני כבר לא יודע אי

נושא הוא בעייתי ואיזה לא בעייתי, אני רק רוצה להגיד משהו שהתחבטתי 

בו ביומיים האחרונים גם דיברתי עם הרבה אנשים שאני מכיר כדי לשמוע 

 הרצליהאת דעתם. אני חושב שכל העניין של ההנצחה של אישים בעיר 

, והמשחק הפוליטי הרצליהצריכה להיות קשורה באיזה שהיא צורה לעיר 

בין ימין לשמאל, מרץ, ליכוד יש עתיד מקומו לא כאן, אנחנו אמורים להנציח 

יל כי 'אנשים שהם תרמו מזמנם. עכשיו אני רצתי להתחיל לפני וינסטון צ'רצ
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אף אחד לא יכול להתווכח על התרומה שלו למדינת ישראל וכדומה, אבל אני 

כמו שולמית , עכשיו שמגיעים לאנשים אחרים הרצליהלא בטוח על הקשר ל

בי ז"ל, אני חושב שהמלחמה פה הפוליטית מדינית אאלוני ז"ל וגם רחבעם ז

פוגעת בשמם הטוב של האנשים האלה, ובסופו של דבר האנשים האלה ואני 

חושב שכל אחד יכול להזדהות עם זה הם היו אנשים ששירתו את הציבור 

ווה לכבד את וניסו לעשות טוב לאוכלוסיה מסוימת והצליחו כמה שיותר, וש

האנשים האלה, אז אני מבקש מכל חברי המועצה שנמצאים פה במלחמה 

הזאת של זה כן וזה לא, אם כל כך מפריע לכם אולי תוותרו אחד לשני ופשוט 

  תנציחו את כולם במקום להיכנס לוויכוחים האלה זה כן וזה לא.

צה יצביע על פי , וכל חבר מועתקואליציוניוברשותך לא תהיה פה משמעת   משה פדלון:

  קרטיה.ותיו ועל פי מצפונו, זה דמועמד

יש לי בנושא הזה גם כן להגיד כמה דברים. אני ברור שאני אצביע בעד כל מי   :וממייוסף ק

ששירת את מדינת ישראל ולא משנה לי מאיזה מפלגה הוא, ולא משנה לי מה 

ו אנחנו דעותיו, אני חושב שהעניין הזה להנציח בן אדם או לא להנציח אות

לא יכולים להתייחס לרכילויות, ועדויות של עבריינים ועל סמך זה להחליט 

  אם אנחנו.

  אמרנו שאנחנו לא נכנסים לזה. :פרישקולניק איה

זה נמצא ואני מתייחס לכל לפני ההצבעה כי אנחנו צריכים להצביע על הרבה   :וממייוסף ק

עליהם אז גם  אנשים פה שאם אני אתחיל לשמוע את הרכילויות שריכלו

עליהם לא נוכל להצביע, אז בואו ניקח את זה ונשים את הדברים במקומם, 

אי אפשר להתייחס לאלוף בצה"ל ולשר בצה"ל על ידי עדות של אחד שיושב 

מאסר עולם והוא זה שיחליט ועל הרכילויות שלו אנחנו כן נצביע בשבילו כן 

שולמית אלוני, אני  להנציח את שמו או לא להנציח את שמו, אותו דבר גם

  מכבד את שולמית אלוני.

  למה ההשוואה הזאת תסביר לגופו של עניין.  יונתן יסעור:

שניהם היו שרים, שניהם היו שרים במדינת ישראל. זה בושה וחרפה לנו. אני   :וממייוסף ק

מבקש אני לא יכול לשמור את זה בבטן אני מבקש אם אנחנו נתחיל 
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נת ישראל על פי רכילויות או על פי שמועות, להתייחס להנצחת אישים במדי

אנחנו נצטרך את חצי מהאנשים הגדולים שלנו במדינת ישראל לא להנציח, 

אז אני מבקש לכבד את כולם, כל שרי ישראל ולא משנה מאיפה הם באו, 

ומאיזה מפלגה הם וכל אלוף בצה"ל להעריך את השנים שהוא תרם למדינת 

די מחבלים במדינת ישראל, ולתת את הכבוד ישראל ובנוסף לזה נהרג על י

  בי.אשמגיע גם לאדם הזה שקוראים לו רחבעם ז

בקשה יוסי. תנו לי לנהל את הדיון תתחיל לפי הסדר נגיע לגנדי, שולמית   משה פדלון:

  אלוני.

אדוני ראש העיר אני מהדורים עד כה הבנתי שרוצים להצביע על כולם   :מור דידי

  ר העניין לא?בחבילה אחת כן ולא ונגמ

  לא זה צריך לעבור אחד, אחד.  משה פדלון:

תרשה לי את רשות הדיבור אם הדברים לא ראויים תוציא אותי מהישיבה.   יוסף לונדון:

עד היום אמרו לי שאני מדבר לעניין אני מקווה שאני אמשיך בקו הזה. לגבי 

נושא ועדת השמות עבודתה של ועדת השמות ובמיוחד הפרוטוקולים. 

שה היא בקשה, הדבר הראשון הוא דבר טכני לתשומת ליבם של כל הבק

הנוכחים כאן ובמיוחד לחברי ועדת השמות. אני מצפה שכאשר חברי מועצה 

מקבלים פרוטוקולים של ועדת השמות יהיו שם שני דברים, א' בנוסף 

לפרוטוקול התמציתי שיוסיפו גם לא לפי בקשה מיוחדת שנענתה בדקה 

נוהל עבודה גם את הדף הראשון את מי מנציחים ולמה, האחרונה אלא גם כ

כאשר אנחנו מקבלים שמות שאינם ידועים שנדע מדוע הם עלו לשולחן, 

  פשוט דבר אינפורמטיבי טהור, בקשה ראשונה.

  יבוצע בפעם הבאה.  משה פדלון:

  זה בוצע יש את כל החומר, יוסי ביקש ושלחנו לו.  :מור דידי

תי את כל החומר לאור פנייתי למזכיר העירייה ואני מבקש רבותיי קיבל  יוסף לונדון:

ה כאשר יש הצבעה על ישלהבא זה יבוצע כחלק מסדרי העבודה. בקשה שני

כל שם שלא פה אחד אני מבקש שיפורט בפרוטוקול מי הצביע בעד, מי הצביע 

נגד ומי נמנע, זכותו של הציבור לדעת, זה לא ועדה חשאית בשם השקיפות 
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  לדעת. הציבור רשאי

  הישיבות מצולמות וגם מתועדות למה צריך. :פרישקולניק איה

  הישיבות לא מצולמות ולא מתועדות.  משה פדלון:

  יש לי איזה הערה להעיר לך יוסי אבל אני אחכה שאתה תסיים.  :מור דידי

שמות מי הצביע בעד, מי הצביע נגד. אם לא הצלחתי להבהיר את עצמי אני   יוסף לונדון:

פרוטוקול, בכל נושא לאו דווקא בועדת שמות, גם בועדת תכנון  מצפה שבכל

עיר בועדת משנה לתכנון ובניה, במילים אחרות בכל פרוטוקול שיוצא 

בעירייה כאשר אין הצבעה פה אחד אנא לציין כנוהל מי הצביע בעד, מי 

רית, זה דבר שהתושבים רשאים אהצביע נגד, מי נמנע, זה שקיפות אלמנט

רשאי לדעת איך הצביעו. אנחנו כאן לא מסתתרים כל אחד  לדעת, הציבור

שמצביע הוא צריך להיות גאה אני מקווה בהצבעה שלו ולא להסתתר אחורי 

  אנונימיות. עד כאן לנושא הטכני.

ועדה לא משתתפים והסעיף השני שהעלית אני רוצה לבדוק את זה.  כיוון שב  משה פדלון:

  טיים ולא יודע אם אני יכול לחשוף.רק חברי מועצה משתתפים גם אנשים פר

  אדוני תשובתך נבדוק מקובלת ואני מודה עליה.  יוסף לונדון:

  אני אבדוק את זה עם הגורם המקצועי.  משה פדלון:

  הנצחת שם וינסטון צ'רצ'יל

יל אני מבקש להתייחס לסעיף 'ועכשיו אם עוברים לשם הראשון וינסטון צ'רצ  יוסף לונדון:

יל 'רצ'סטון צניל אני אצביע נגד הצנחתו של וי''רצסיטון צינון. והראש

על  1922. הספר הלבן הראשון, הספר הלבן הראשון שפורסם ביוני הרצליהב

יל התייחס לעתידה של ארץ 'ן צ'רצוסטנידי שר המושבות של בריטניה וי

ישראל תחת שלטון המנדט הבריטי. כדי לפייס את הערבים החרדים ... 

יל כי בכוונתו לקצוב את השטח בו יוקם הבית ''רצהצהרת בלפור הודיע צ

הלאומי היהודי לתחומים מוגבלים בארץ ישראל ולא על כלל שטחה. שתיים 

בעקבות טענות ערביות על פגיעה בפרנסתן כתוצאה מהמוני העולים היהודים 

יה היהודית לארץ ישראל תוגבל למצאי אותה ייל כי העל'לארץ קבע צ'רצ

קלוט. שלוש ארץ ישראל המזרחית עבר הירדן המזרחי תהיה מסוגלת הארץ ל
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הוא יופרד מארץ ישראל המערבית ותחת ישמש עתודה קרקעית לבית 

הלאומי של העם היהודי, תוקם בשטחו ממלכה ערבית אשר מלכה יהיה 

לה, מדובר למעשה בנסיגה בריטית ראשונה נכתב מנדט חבר אלעבד

כאשר  1945, 1940בשנים הלאומים וזה רק הפתיחה. הדבר הנורא קרה 

יה ייל היה ראש ממשלת בריטניה. בזמן מלחמת העולם השנ'רצ'וינסטון צ

יל מנעה כניסת פליטים יהודים לתוכה ואסרה 'רצ'בריטניה בראשותו של צ

את הכניסה לארץ ישראל. כשגברה הדרישה מצד ארגונים יהודים לפעול 

ל בעלי הברית פעולה צבאית בהפצצת המשרפות הוא בדק את הנושא אצ

בממשל האמריקאי ובסופו של דבר לא הוקצו לכך המטוסים. הספר הלבן 

יל היה ראש 'רצ'יה, בעת שציהשלישי שהיה בתוקף בזמן מלחמת העולם השנ

ממשלה אסר כמעט לחלוטין רכישת קרקעות על ידי יהודים, והנורא מכל 

  אסר כמעט לחלוטין עליה של יהודים לארץ ישראל.

  יוסי יש לי בקשה רק לקצר.  משה פדלון:

אני מסיים אדוני. קשה להעריך כמה רבבות יהודים נרצחו בשואה בגלל   יוסף לונדון:

התנגדותה של בריטניה לכניסתם של יהודים לארץ ישראל. אני הראשון 

יל לניצחון של בעלות הברית על גרמניה הנאצית, 'רצ'שמכיר בתרומתו של צ

שרין לרציחתם של ינגד אדם שתרם במ אני לא אתן יד ואני אצביע נגד,

  רבבות יהודים על ידי הצורר הנאצי. עד כאן ואני מצביע נגד.

אני ממש אנסה לקצר כי גם שמעתי את זה פעם שעברה, ובדקתי את הדברים   :עולמי ירון

ההליך פעם שעברה אגב היה לא תקין לא ניתנה אפשרות למגיש הבקשה 

א הופיע מדובר בחבר מועצה לשעבר להופיע בפני ועדת השמות, הפעם הו

עו"ד ראובן פארן. אגב אם אנחנו מייחסים חשיבות לועדת השמות, ועדת 

השמות קיבלה את המלצה הזאת, יש לציין לא נאמר כאן כמעט פה אחד. 

חשוב לי אם אתה מביא דברים בסופו של יום אני לא רוצה להיכנס כאן 

יל ולאומה הבריטית, 'רצ'ול לצלמספרים כי אני חושב שאנחנו עושים כאן עו

לי וודאי שיש ביקורת נגד בריטניה ואף על פי כן, הוא עדיין אדריכל הניצחון 

רופה וגם יעדיין הניצחון על גרמניה הנאצית מנע את השמדת כל יהדות א
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חלק מהמזרח, כך שלבוא ולהגיד כמה נכנסו לארץ או לא זה כבר עניינים 

בדקתי את מה שאמרתי ואני אמרתי את זה טקטיים. חשוב לי להגיד כי אני 

יל כן תמך ביהודים ועוד איך תמך בישראל, היה עליו 'רצ'גם פעם שעברה, שצ

יל 'רצ'לחץ עצום מפני הערבים לבטל את הצהרת בלפור לבטל אותה כליל, וצ

עד יומו האחרון התעקש לדבוק בהצהרת בלפור, ועדיין להתייחס לארץ 

יה כאן ארץ ישראל. אגב הוא היה גם בין אלה ישראל כן למנדט הבריטי שיה

  שלחצו על חבר הלאומים שתהיה כאן מדינת ישראל.

הרבה כסף על הדבר הזה  ,יונתן יעקבוביץ: אחרי שרוטשילד והרצל מה שנקרא שמו הרבה

  א'.

  אתה יכול להגיד את שלך תן לי לסיים.  :עולמי ירון

  שקמה המדינה? יונתן יעקובוביץ: מי נלחם פה נגד הבריטים לפני

  מה הקשר להילחם נגד הבריטים על מה אתה מדבר?  :עולמי ירון

  בוא לא נפתח את זה לדיון. ירון סיימת?  משה פדלון:

לא אני עוד מילה אחת. צריך להתייחס לפעמים למקרו יש לא מעט אישים   :עולמי ירון

וזה בהתייחס למה שאתה אומר יונתן, אני מתייחס למה שאמרת גם מקודם, 

יכולה להנציח רק אנשים מקומיים ורק זה, אבל ככה לא  הרצליהשעיריית 

  ננציח משוררים גדולים, או פילוסופים גדולים.

יונתן יעקובוביץ: למה תוציא אנשים גדולים מהעיר שלך למה מה הבעיה אני לא מבין, איזה 

  שטות אתה אומר עכשיו.

  אומר כשטות זה דבר ראשון.אני אודה לך אם לא תתייחס למה שאני   :עולמי ירון

  יונתן יעקובוביץ: סליחה אתה צודק.

תתבטא טיפה יותר בעדינות, גם אם זה שטות אני עומד על זכותי להגיד   :עולמי ירון

 הרצליהשטויות. אבל ברצינות אני דווקא רואה בזה כבוד רב שעיריית 

 מנציחה אגב אנשים מכל קצוות הקשת, וגם מהעולם וגם הנציחה אנשים

 הרצליהבריטיים, יש לנו כיכר ניו יורק, ויש לנו המון, המון דברים ב

שמפארים את העיר, אין לי שום בעיה עם זה, אנחנו עיר מספיק גדולה, עם 

כיכרות, עם גינות, עם רחובות ואנחנו רואים את עצמנו כעיר קוסמו פוליטית 
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אחד  יל הוא אדם ראוי לדעתי'רצ'אנחנו לא רק בתוך עצמנו חיים, צ

מהאנשים הגדולים בהיסטוריה של האנושות, ואני כן חושב שמן הראוי 

  להנציח אותו.

משהו קטן רק לא כללי אני רק מגיב ליונתן ראשית אני תומך בהנצחת שמו   תום סטרוגו: 

יל אבל אני לא חושב שככלל אנחנו צריכים להנציח אנשים 'רצ'של וינסטון צ

ומצמת מידי יש הרבה מאוד אנשים רק מהיישוב, אני חושב שזה ראיה מצ

לטעמי חשובים שאנחנו רוצים לפאר את שמם ברחובות שלנו גם אם הם לא 

  מהיישוב, או לא מהמדינה במקרה הספציפי הזה.

אני חושב ראש העיר שאנחנו צריכים להנציח אנשים שהם יהודים מעם   אלעד:צדיקוב 

  תיהם מכל קצוות הקשת.וישראל בלבד לדור

אני צריך לכתוב שמות, יונתן ... יש נמנעים? נמנע אחד  3וב מי בעד? מי נגד? ט  :מור דידי

ויס. הנושא הבא ... אוריאלי מי בעד המלצות הועדה? מי נגד? נמנעים פה 

  אחד תודה רבה. 

  גילברט אברהם יצחק 

צירפתי לכם את החומר עליו סיפור מאוד מיוחד וגם גילברט אברהם יצחק,   :מור דידי

הופיע בפני הועדה. מי בעד המלצה של הועדה? פה אחד תודה  עצוב האיש

רבה. אהרון טייכנר הרוב מכירים, כולם מכירים, מי בעד? פה אחד תודה 

  רבה.

אני רוצה להגיד משפט אחד אני אומר את זה גם בתאום עם חבר המועצה   :עולמי ירון

ה יוסף קוממי, ודווקא זה כן הולם את מה שאמרת אני חושב בזמנו הי

ואני שמח  הרצליהקריטריון של ועדת השמות לא להנציח חברי מועצת עיר ב

שלמרות זאת אנחנו מחליטים להנציח את אהרון טייכנר שהיה חבר מועצה 

ביניהם  הרצליהלשעבר. אני חושב שמן הראוי שבאמת אנשים שתרמו ונתנו ל

ותם כל יקירי העיר ביניהם חברי מועצת עיר וכו' אם תובא בקשה להנציח א

עדה להנציח אותם ווהצעה תיבדק לגופה ותינתן האפשרות גם למועצה וגם ל

  .הרצליהב

אנחנו פעם שעברה החלטנו להנציח את טייכנר מה שנשאר פתוח זה רק איפה   צבי וייס:



  ב.ש.ג    01621
  
  
  

  
  קלטה ותמלולה – "חבר"

21

  

והוא היה ראוי, קופת חולים לא רצתה ואני אומר פה יש לשבח את העירייה 

ו אנחנו המשכנו את ההחלטה למרות שקופת חולים לא נענתה לבקשתנ

  הקודמת ומנציחים אותו.

איך אפשר  הרצליהאני חושב שבכלל חברי מועצת עיר שתורמים מזמנם לעיר   :וממייוסף ק

לחלוק ולהגיד שאי אפשר להנציח אותם זה אני לא מבין, אם אנחנו מנציחים 

, משקיעים הרצליהאנשים אחרים אנחנו אלו שמשקיעים יומם ולילה בעיר 

 20, 15שנה במועצת עיר השקיעו מזמנם  15מזמננו. גם אלו שמסכנים הלכו 

  שנה אי אפשר להנציח.

  אף אחד לא התנגד לזה.  משה פדלון:

  טריון.יזה נגד הקריטריון הוא צודק הקריטריון אי אפשר לפי הקר  ליאת:תימור 

  טריון.יאז צריך לשנות את הקר  :וממייוסף ק

  זאת שאלה טובה.  ליאת:תימור 

  שנה משקיע מחייו. 15אם בן אדם   :וממייוסף ק

לא הוא, ברשותך הוא לא הונצח בגלל פועלו כחבר מועצה, הוא הונצח על   משה פדלון:

מכירים את היהודי היקר  50 –. משנות ה הרצליהתרומתו לרפואה בקהילת 

הזה שטיפל במסירות. אנחנו הנצחנו את האדם לא על היותו חבר מועצה, על 

  לו לרפואה להתנדבות לתושבים.התרומה ש

  תודה רבה.   :מור דידי

  הנצחת שמו של רחבעם זאבי ז"ל

  בי ז"ל. מי בעד ירים את ידו.אהנושא הבא הנצחת שמו של רחבעם ז  דידי מור:

  סליחה אני חושב שמקובל לשאול אם יש קודם הערות לפני שמצביעים.  יוסף לונדון:

שה לשמור על תרבות דיון בקשה יוסי ולעשות יוסי כבר דיבר, יש לי רק בק  משה פדלון:

  את זה קצר.

בי ברמת אצלצל הטלפון בביתו של רחבעם ז 23:47בשעה  1980ביולי  25  יוסף לונדון:

השרון, גנדי שאל אחד מראשי העולם התחתון טוביה אושרי, כן השיב זהבי, 

 אני אדבר קצר תגיד לי הכל כשיר בטלפון אצלך שאל המטלפן? מקווה השיב

ברמת אביב ושאל אותו  11זהבי, אושרי אמר לזהבי שהוא נמצא בחוף קשני 



  ב.ש.ג    01621
  
  
  

  
  קלטה ותמלולה – "חבר"

22

  

אם הוא יכול להגיע, אם צריך השיב הגנרל ללא היסוס בבוקר היום שבו 

התנהלה השיחה בין אושרי לבין הגנרל בדימוס גילתה משטרת ישראל את 

, גפותיהם של העבריינים עמוס אוריון ועזר כהן בחולות חוף הים של אשדוד

כמה שבועות לפני כן ריסס אותם אושרי ביריות במפעל הבשר שלו בר בקר 

טענו אהרוני ואושרי בתחקיר עיתונאי כי זהבי הגיע  2015בבת ים. בשנת 

באותו לילה למקום המפגש ניסה לאתר עבורם אוניה להימלט בה מהארץ 

ומאוחר יותר טס לאמסטרדם שם הסתתרו והעביר להם מידע מהחקירה 

ה נגדם. בנוסף רעיון הטרנספר של ערביי ישראל שהיה הדגל שהתנהל

בי מנוגד לחלוטין לחזון של הרצל, סותר את אהפוליטי של רחבעם ז

העקרונות החרוטים במגילת העצמאות ואף מדינה בעולם לא תתיר לקיים 

לחוק העונשין העוסק בגזענות המוגדרת בסעיף  1מעשה נפשע שכזה. סימן א' 

ט: "רדיפה, השפה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות או אלימות או א' ואני מצט 144

ל בשל צבע או וה והכיגרימת מדינים כלפי ציבור או חלקים של האוכלוסי

  השתייכות לגזע או למוצא לאומי.

  זה האשמות שפוט קשות צריך להזמין משטרה.  יוסף קוממי:

  יוסי תרבות דיון בבקשה.  משה פדלון:

קשות, שאני חושב שהמשטרה צריכה לחקור אותם ולא שיבוא  זה האשמות  יוסף קוממי:

  תן נאום של ... נו באמת.יבן אדם על ידי שמועות ויבוא וי

תן לו לסיים ביקשתי תרבות דיון יוסי בבקשה. תנו לחבר המועצה לסיים את   משה פדלון:

  דברו.

מטרה  א' לחוק העונשין קובע המפרסם, המפרסם דבר מתוך 144סעיף   יוסף לונדון:

שנים. בפסק דין העוסק בקריאה ערבים החוצה  5להסית לגזענות דינו מאסר 

נכתב ואני מצטט: "בזיכרונו הקולקטיבי של העם היהודי, ושל כל בן תרבות 

מהדהדת ותהדהד לעד בקול רם ומעורר צמרמורת האמירה יוד אנד ראוס 

דבר ובתרגומה לעברית יהודים החוצה, דומה כי אין להכביר מילים ב

הגזענות הנוטפת מצירוף המילים ערבים החוצה. למי מאיתנו הדואג לזהותנו 

היהודית אומר יהדות היא חביב ... שנולד בצלם כל אדם גם אם הוא ערבי. 
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התורה מצווה עלינו רק פעם אחת לאהוב את אלוהים אולם היא מצווה 

ת אינה פעמים לאהוב את הגר כי גרים היינו בארץ מצריים. יהדו 36אותנו 

נישוק מזוזות, אינה נישוק ידי רבנים ועלייה לקברים, יהדות היא מה ששנוא 

עליך לא תעשה לחבריך, את זה אמרה לא שולמית אלוני את זה אמר הילל 

הזקן.  הנביא מיכה אמר לנו יגיד לך אדם מה טוב ומה השם דורש ממך כי 

וצחים אם עשות משפט והבאת חסד וה... עם אלוהיך. מי שמתחבר לר

י סמים אינו עושה משפט, מי שמטיף לגירוש ערבים אינו עושה חסד. רוסוח

לא הסתפק בהפצת רעיון הטרנספר של ערביי ישראל אלא אף  אברחבעם ז

חבר לכנופיה של רוצחים וסוחרי סמים. התחברות שלו לכנופיית פושעים 

ם רצחנית ראויה לגינוי ולא להנצחה. כאשר שוקלים את תרומתו של רחבע

י לביטחון המדינה, ולפיתוחו של מוזיאון ארץ ישראל מול משנתו אבז

הגזענית וחברתו לפשע המאורגן יש להגיע למסקנה כי אין מקום להנצחתו 

  .הרצליהב

תראו לגופו של עניין, קודם כל יוסי יש לי המון כבוד אליך מה שאתה עושה   :עולמי ירון

 להגיד על גבול הסתה נגד אדם שכאן פשוט לא ראוי, רצח אופי אני לא רוצה 

אגב לא יכול להגיב כיוון שהוא כבר מת והוא קבור. משטרת ישראל אולי  -

שאמרת עכשיו כנופיות לא יודע מה רוצחים,  לבדותותתשאלה אותו בנוגע 

סמים וכו' לא מצאה דבר מעולם לא הוגש נגדו כתב אישום, קל וחומר לא 

בכלא, גוזר גזרים, נותן לו כבר אי  הרשעה, אתה כאן מרשיע אותו שם אותו

הנצחה לא יודע ההיפך הממשלה והמדינה לא רק שהיא קבעה שצריך 

להנציח אותו היא קבעה לכך יום מיוחד עם יום הזיכרון והנצחת מורשתו 

ובית מיוחד לכבודו ויש הנצחה בכל הארץ. אבל לא מעניין אותי מה עושים 

, אני העליתי את זה פעם אחת הרצליהבכל הארץ, מעניין אותי מה יקרה ב

בי ז"ל יונצח אואני יעלה את זה פעמיים, ואני נדרתי נדר והבטחתי שרחבעם ז

. מהסיבה הפשוטה אני אישית גדלתי על האיש הזה, מדובר הרצליהבעיר 

מות ישראל, חתיו במלובגיבור ישראל לא ציינת שהיה גם אלוף פיקוד, ותרומ

ואגב הוא עשה שם דברים מדהימים, הוא ציינת את מוזיאון ארץ ישראל 
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הפך את זה ממוזיאון הארץ למוזיאון ארץ ישראל. אני זוכר מקרים שגם 

פגשתי אותו כילד, ואגב אני לא נמנה על חברי מפלגתו, אני יכול לדבר איתך 

על נושא מולדת וטרנספר אבל הדבר שהכי הדביק אותי לאישיותו זה היה 

קו את כל המשפחות של השבויים והנעדרים. החום והלבביות הוא אימץ לחי

אני פעלתי כילד בהתנדבות בעמותה להחזרת השבויים והנעדרים, אם זה 

סולטן יעקב, ו... ורון ארד, גנדי עד יום מותו הלך עם דיסקית עם שמות 

השבויים והנעדרים, פעל למענם בארץ, ובחו"ל, כשר תיירות אגב שהיה אגב 

אתכם בפרטים סיפר לי  ילאהאחוזים וזה, אני לא עם  הרצליהבעיות למלון ב

רציתם קשר  הרצליהאת זה פעם מנכ"ל מלון השרון הוא גם עזר למלון ב

יעקובוביץ כבר לא נמצא כאן. לגבי נושא הגזענות יוסי באמת קודם  הרצליהל

כל אף מפלגה גזענית לא יכולה להיבחר לכנסת, בזמנו כך הוצא מחוץ לחוק 

יף שציינת גנדי לא הוכרז ולא הומצא עליו הדבר הזה, הוא בדיוק בגלל הסע

מעולם לא נפסל מלהתמודד לכנסת והוא גם היה שר בממשלת ישראל, 

שיטתו היא לא גזענית, גם הטרנספר שאתה מדבר עליו היה טרנספר מרצון, 

היחידים שקיימו טרנספר בכפייה זה יהודי גוש קטיף, הם היחידים שעד 

כפייה, לא היה, וכמובן צפון השומרון, אין דבר כזה אני היום היה טרנספר ב

בי עשה אמבקש רק להעמיד דברים על דיוקם, הרי בסופו של דבר רחבעם ז

כמה דברים למען ביטחון ישראל ולמען ארץ ישראל הוא גם נרצח בשל כך 

ועל לא עוול בכפו ולכן המדינה החליטה להנציח אותו. אני  לבליעבידי בני 

אנחנו עושים כאן זה לא לכבודו, ואני חושב שאפשר להתווכח חושב שמה ש

על המון, המון דבר שאמרת הבעיה היא שגם אין מאחוריהם שום דבר, זה 

ויזיה יש ושבאיזה שהוא כמו שיוסי אמר מקודם באיזה שהיא תכנית טל

  איזה שהוא תחקיר או איזה שהוא רכילות וזה זה לא הופך את זה לנכון.

הגיד את זה אחד שהוא יושב מאסר עולם לא מאמינים. זה פשוט לא ול  יוסף קוממי:

  להאמין.

אני רוצה לדבר על האיש ועל האיש שהכרתי אני גם, אני הבאתי ספר שאני   :עולמי ירון

קראתי כילד ואני לא אצטט אותו כאן, כי אני רואה שזה לוקח הרבה זמן 
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מהר. אני אישית  ואתה אוהב לקרוא אני לא אקריא, אני אסיים כמה שיותר

אומרת להערכתי ולדעתי לא רק שזה ראוי ומכובד, זה גם בעיני יהיה לכבודה 

של המועצה להנציח אותו, כבודה של העיר. מפליא אותי מאוד אגב חבל אני 

גם אתייחס לדברים שאולי חברי מועצה כאן לא יודעים או אנשים בקהל, 

מזעזעים בעיני, חבל לי  שמיד אחר כך היו חילופי תכתובות במיילים שממש

ושלומית אלוני,  הרצליהשאתה כרכרת את הנושא, גם עכשיו שדיברת על 

בי. אנחנו דנים בכל דבר לגופו של אכרכרת את שולמית אלוני עם רחבעם ז

עניין, לא כורכים את זה, מפתיע אגב שועדת השמות דווקא אותם אנשים 

ל גנדי ולא אישרו כאן את ליברליים עם ראיית עולם וכו' הלכו על הראש ש

ההמלצה שלו, אבל מפתיע שכל אותם אנשים שתמכו בגנדי למרות זאת 

ועדה, כלומר רק מראה אצל מי הליברליות באמת, ותמכו בשולמית אלוני ב

ואיך אנשים מסוגלים להתעלם משיקולים פוליטיים ודעות פוליטיות. יש לי 

כבר לקרוא לרחבעם זהבי  גם מה לומר על זה וגם נדון בזה אחר כך אבל אם

גזען או חבר לכנופיות רוצחים וסוחר סמים לא ראוי, זה מגונה וזה גם לא 

נכון, אם אני הייתי המשפחה שלו גם הייתי שוקל מה לעשות עם זה. אבל 

מן הראוי  הרצליההיות ואני גם מכיר אותם והכרתי אותו אני חושב שעיריית 

ההצעה הזאת, אני מאוד מצר על כך  ומכובד שתנציח אותו ולכן העליתי את

שועדת השמות דחתה את ההצעה אבל אני חושב שכאן אפשר לעשות תיקון 

  מאוד, מאוד גדול במועצת העיר ולהצביע בעד ההנצחה. תודה.

הערב מועצת העיר מתבקשת להנציח שני אישים, שיש להם היסטוריה   צבי וייס:

ל המדינה מראשית ומהלכים חשובים בשלבי התפתחותה והתבססותה ש

דרכה. כל אחד בתחומו וכל אחד בדרכו וכל אחד מהם בקצה אחר של 

החברה הישראלית. במקורות משלי פרק י"ז פסוק ו' אני אקרא מהתנ"ך 

אתה ציטטת הרבה פרקי תנ"ך שמעתי לכן הבאתי גם את התנ"ך. עטרת 

קש , ואני מתייחס לפסוק הזה אני מבעבותםזקנים בני בנים ותפארת בנים 

כרותי את פעילותו ילהודיע שאני אצביע בעד שולמית אלוני מתוך חבורתי וה

של בנה דרור, וזה בנים ובני בנים שעוסק בענייני חינוך וחברה אבל גם מתוך 
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רצון לא להקטין את הדיון פה הערב, לא להביא לכיתוב מיוחד במועצת 

אים את העיר, בחברה ואנחנו רואים גם שזה עבר אצל תושבי העיר, רו

המקומונים שומעים את הדברים, ובמיוחד לאחר שאישים אלה הלכו 

לעולמם ואנו קוראים להנציח את שמם ופועלם כל אחד על פי דרכו ואמונתו, 

בי גנדי היה חייל אמיץ אשהם עצמם כבר לא יכולים להגן על עצמם. רחבעם ז

תי, וגיבור כיהן בתפקידים רבים, הן במישור הצבאי והן במישור החבר

במסגרת הצבאי החל עוד לפני קום המדינה כלוחם בפלמ"ח ועד לתפקיד 

אלוף בצה"ל, אחד הלוחמים האמיצים שהשתתף במרדפים והגן בגופו על 

תושבי ואזרחי המדינה. גנדי לאחר סיום שירותו הצבאי תיפקד גם 

בתפקידים אזרחיים. היה יועץ ביטחוני לראש ממשלה יצחק רבין שמי 

החינוך? שולמית אלוני זאת אומרת באותה ממשלה גנדי  יתה שם שרתיה

יתה שולמית אלוני, לא הפריע להם יהיה יועץ ביטחוני לרבין ושרת החינוך ה

לשבת במחיצה אחת בחברותה. הוא כיהן כשר התיירות בממשלת אריק שרון 

רצחו על ידי מחבל. כיהן כמנהל מוזיאון ארץ ישראל בימי ראש העיר יעד לה

ציץ שרובם מהם לא היו מאנשי הימין המובהקים או מהאגף של שלמה להט 

גנדי. היה איש אוהב ארץ ישראל על כל חלקיה, כל חלקיה זה לא רק יהודה 

ושומרון זה הגליל והנגב, וכל חלקי ארץ ישראל. הוא כתב ספרים חשובים 

וערך ספרים ומערכים, אילו היה חי איתנו כיום אולי הוא לא היה בכלל צריך 

מוד פה לקבל את הפרס הזה או אות הוקרה, היה ראוי לפרס ישראל לע

לספרות בכל הרכב של שופטים שהיה, אלה שפרשו אלה שלא פרשו, הוא 

ראוי ומי שקרא את הספרים שלו  ירון הביא לפה רק ספר אחד, לאור כל זאת 

. אני מציע הרצליהאני מציע להנציח את שמו באחד הרחובות או האתרים ב

את שניהם את שולמית אלוני וגנדי ברחובות צמודים אחד ליד השני,  להנציח

כדי שכל פעם שנעבור על רחוב אלוני נגיע גם לרחוב גנדי ולהיפך, שעולמי 

סע לרחוב אלוני יסע לרחוב גנדי הוא יבוא על רחוב גנדי, כשיוסי לונדון ייי

ואני שוב  הוא יבוא מרחוב גנדי, אני מקווה שיקוים בנו הפסוק של המועצה,

אלך פסוק אחד למקורות, ציינתי לי את זה, וגר זאב עם כבש, זאב אנחנו 
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יודעים השם הפרטי של מי, הכבש זה ידידתנו זה שולמית אלוני, ונמר עם גדי 

  ירבץ ויבוא בשלום עלינו ועל המועצה באווירה טובה וברוח טובה.

ועות האחרונים. אני גם חברים אני דיברתי בערך עם רובכם במהלך השב  ליאת:תימור  

חברה בועדת השמות, אני שמחה שזה הדיון, זאת צורת הדיון אני מקבלת 

יוסי את טענתך, יש לי באמת קושי גדול לבסס את התחושות שלי או 

המחשבות שלי להתנגדות על תכנית טלוויזיה, אבל חשוב לי להגיד לכם אני 

אני רק רוצה להגיד אצביע נגד. אני מקבלת את הדבר הזה אני רק רוצה, 

שראש העיר פתח ואמר צו המצפון יש רגע שאתה צריך לדייק לעצמך אמת 

פנימית שלך, זה חשוב לי להגיד שהאמת הזאת היא איננה גורפת, ידי וקולגה 

שלי נפטר השבוע אורי אורבך הראשונה שאצביע הוא בהחלט יריב פוליטי 

ים בוודאי אנשי ליכוד בכל תפיסת עולמי, הרב עובדיה יוסף של חברים אחר

אחרים מכובדים אני בהחלט לא אמנע מלהצביע, אני מבקשת לציין הכאל ו

את ההתנגדות שלי הפעם, זה משהו אישי פנימי צו מוסרי שלי והוא איננו בא 

  להוקיע מי שחושב אחרת ממני.

רות, אני רציתי להגיד שפה אין עניין של מוסרות לדעתי, זה לא עניין של מוס  יוסף קוממי:

מוסריות כי הבן אדם לא אושם מעולם, לעולם לא שפטו אותו, פה אנחנו 

גוזרים את דינו בדברים של חברי יוסף לונדון, הוא פשוט גוזר את דינו הוא 

ל על סמך עדות של אחד שישב מאסר עולם, והשופט, הוא החוקר, הוא הכ

ת של והשני ישב איתו גם כן מאסר עולם אני תמהה איך אפשר לקחת עדו

עבריינים שישבו שנים בבית הסוהר ולהשליך את זה ולהגיד הם אלה 

שיחליטו בגלל שהם אמרו, אנחנו בבעיה ולוקחים את גיבור ישראל ועושים 

ממנו שותף לעבריינים זה מה שכואב לי. אני שולמית אלוני מכבד אותה 

למרות שהדעות שלה אפילו לא קרובות לדעות שלי ובכל זאת אני מכבד 

ה היא היתה שרה במדינת ישראל, ואני חושב שהיא נלחמה למען השלום אות

בדרכה שלה, ואני מכבד את זה כל אחד יש לו את הדעות שלו לכן אותי מרגיז 

שמכניסים דברים שהם לא לעניין בכלל. זה לא לעניין, זה בושה וחרפה שפה 

דנים על אלוף בצה"ל ועל שר בישראל שהרגו אותו מחבלים, ובאים 
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תה, זו היו יכניסים אותו לעבריינות, לסמים ואם היה כדבריך זו היומ

הדברים האמיתיים מזמן הוא היה בחקירה והיה בבית סוהר לפני שהוא היה 

  שר. לאן הגענו.

נאמרו פה הרבה דברים אני חושב שמה שקרה פה לצערנו שהתחברו שני   :עקניןמשה ו

למית וגם גנדי ואז השמות האלה ביחד בישיבה אחת במועצה אחת גם שו

התחבר הסיפור הזה של הפולמוס שגנדי ימין, שמאל, שמאל ימין זה מה 

שקרה. בקשר לגנדי גם, הצבענו בעד, וברור שאני אצביע בעד הוא מאוד 

ראוי, אני חושב שמה שאמר פה ירון עולמי ... מה שהוא אמר פה בסלע 

ומכובדת  הרצליהבמבחינתי והוא ראוי מאוד, גם אלוני ראויה מאוד להנציח 

מאוד אין קשר בין הדברים האלה חבל שנוצר כזה מצב שקישרו בין שני 

  הדמויות האלה נעשה צער לשניהם לפי דעתי אני בעד שניהם.

  אנחנו לא עושים מלחמת ימין שמאל.  יוסף קוממי:

לגבי שולמית אלוני אני מאוד לא מתואם איתה בהשקפה ואני חושב שהרבה   אלעד:צדיקוב 

ים אמרה דברים מאוד חמורים בעיקר דמות רבנים מדובר על הרב דבר

עובדיה יוסף זכרונו לברכה. הדבר היחיד שאני רואה פה זכות זה באמת הבן 

כמו שאמר וייס שאני מכיר אותו כראש מועצת כפר שמריהו שהוא באופן 

ישיר אחראי לכמה וכמה מעשה חסד, ורק בגלל זה אני מתכוון להימנע 

  מהצבעה.

  אנחנו מיצינו את הדיון גם על גנדי וגם על אלוני. בקשה להצבעה.  ה פדלון:מש

  בבקשה להשאיר ידיים מונפות שאני אוכל להצביע מי בעד?  :מור דידי

יה שים לב לנוסח של הדברים שעומדים להצבעה, כדי יאדוני מזכיר העיר שנ  יוסף לונדון:

ות את הבקשה, לא להכשיל גם אם אני ההצבעה היא הועדה מחליטה לדח

  זאת אומרת שאם אתה אומר מי מצביע בעד.

בי ז"ל אאני שואל מי בעד הנצחת שמו ומי נגד? מי בעד הנצחתו של רחבעם ז  :מור דידי

. נמנע? 2בעד. מי נגד? ליאת, לונדון רק  9, 1,2,3,4,5,6,7,8,9ירים את ידו? 

  סטרוגו תום, עופרה, טובה, משה, איה.

העיר מילה אחת. משפט אחד אדוני מכיוון שהתקבלה ההחלטה  אדוני ראש  יוסף לונדון:
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בי גם ירשמו ליד אהנוראה הזאת אני מבקש שכאשר יונצח שמו של רחבעם ז

  אתר ההנצחה מי מאיתנו הצביע בעד.

  (מדברים ביחד)

יוסי להירגע, יוסי לא מקובל. תמשיך הלאה. הצעה לא ראויה תמשיך הלאה.    משה פדלון:

בבקשה. יוסי שמרנו על תרבות דיון עד עכשיו. ירון  אתם מפריעים לי,

  בבקשה תנו לו להמשיך.

  הנצחת שמה של שושנה מגדל ז"ל יש הערות? פה אחד תודה רבה.  :מור דידי

  ז"ל על שמו של אמנון ליפקין שחק קריאת רחוב

קריאת רחוב על שמו של אמנון ליפקין שחק ז"ל רמטכ"ל צה"ל יש הערות?   דידי:

  פה אחד.

  ה, אני רק, אני לא בטוח.ירק שני  :עולמי וןיר

  .1 –ו  2,  9ירון עזוב את חברי הועדה אלה העמדות שלהם היו,   משה פדלון:

אני רואה שיש שמות שמראש אתם אומרים שזה רחוב על שמו, ויש מקומות   :עולמי ירון

  שאתם לא אומרים אני לא יודע אם זה בהכרח חייב להיות רחוב אגב.

  יתה על רחוב.יחלטת הועדה, המלצת הועדה הה  :מור דידי

שאני אמרתי רב אלוף גם רפול אני ביקשתי רחוב ובסוף לא יודע למרות שזה   :עולמי ירון

התקבל בסוף החליטו להנציח אותו בגינה, אז אני לא יודע, אני חושב שאם 

אנחנו הולכים על רמטכ"ל עם גינות אז זה קצת יהיה טעם לפגם שרמטכ"ל 

  זה רחוב וזה גינה, אני חושב שצריך לפחות לשקול את זה.אחד למה 

  זה החלטת הועדה.  משה פדלון:

ירון יש דין ודברים עם המשפחה. ירון יש אחר כך דיבור עם המשפחה   :מור דידי

ולפעמים בהעדר רחוב הם מבקשים שיהיה משהו אבל שיהיה משהו על 

  חלקות ... שלהם.

  לפרוטוקול כדי להגיד מה היה כאן עם רפול.אני רק אמרתי ואמרתי   :עולמי ירון

  שם גן ילדים שינוי 

שינוי שם גן ילדים ברחוב הבוסתן לשמו של אניק וקסלמן. הועדה המליצה   :מור דידי

  לא לשנות את שמות הגנים.
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זו החלטה שלפני עשרות שנים היהודי הגיע להבטחה שלטונית ואנחנו   משה פדלון:

  הולכים לממש את זה.

  ברשותכם פה אחד, תודה רבה.  :מור דידי

  הנצחת שמו של אברהם שלום

  הנצחת שמו של אברהם שלום יש הערות? פה אחד. תודה.  :מור דידי

  ז"ל שולמית אלוניהנצחת שמה של 

שולמית אלוני מי בעד להנציח את שמה? נראה לי פה אחד. מי נגד? מי נמנע?   :מור דידי

  מי נמנע? ירון וצדיקוב.

  מתוך כבוד לא מנמק ולא נותן כאן נאום. אני  :עולמי ירון

  הנצחת שמה של דידה לבנדובסקי

  הנצחת שמו של דידה לבנדובסקי יש הערות?  :מור דידי

אני רוצה להגיד עליה משהו. זה ברמה האישית דידה לבנדובסקי אישה   מאיה כץ:

במרכז העירוני לתיאטרון  6מאוד, מאוד יקרה אני גדלתי אצלה בערך מגיל 

, זכות גדולה, זכות גדולה להכיר אישה כמוה, אישה מדהימה נגעה הרצליהב

, עשתה מפעל מדהים של הרצליהבעשרות אם לא במאות ילדים פה בעיר 

אטרונים ושאר הדברים, ויש יבפסטיבל אביב ת הרצליההתיאטרון עירוני ב

לי פה עד בשם יהודה בן עזרא מנכ"ל העירייה שהדבר הראשון שנכנסתי 

אמרתי לו יהודה אני ואתה יד ביד חייבים להנציח את דידה לתפקיד 

  שנפטרה מסרטן לפני כמה שנים. וזהו אני גאה ברגע הזה. הרצליהב

  ברשותם פה אחד תודה.  :מור דידי

  קריאת פארק הבאסה על שמה של אגודת מפעל המים.

יש  קריאת פארק הבאסה על שמה של אגודת מפעל המים הסיפור רשום כאן,  :מור דידי

  הערות? מאמצים את החלטת הועדה לדחות את הבקשה פה אחד תודה רבה.

  הנצחת אישים ציר ישראל גרמניה.

הנצחת אישים ציר ישראל גרמניה. הערות? מאמצים את המלצת הועדה פה   :מור דידי

  אחד תודה.

  ועדת הנצחה לנפגעי טרור



  ב.ש.ג    01621
  
  
  

  
  קלטה ותמלולה – "חבר"

31

  

ולה של נפגעי טרור תה פגישה עם ועד הפעיועדת הנצחה לנפגעי טרור. הי  :מור דידי

בראשותו של ראש העיר כמובן וערים רבות בישראל אני לא אציין שמות 

עכשיו הולכות לקראת המשפחות האלה בהקמת אנדרטה בגינה נפרדת 

בשונה מחללי צה"ל, הם עושים את יום הזיכרון שלהם באותו יום זיכרון 

יום  בשעה שונה, יש חלק שאנחנו עושים במשותף בהקראת השמות בערב

הזיכרון בגן ... שפר והרעיון שמסתמן כרגע הוא לקבוע גינה ציבורית שהיא 

תיקבע עדיין לא קבענו איזה, וגם לקיים תחרות של אמנים לעיצוב הגינה 

  והאנדרטה יש שאלות? הערות.

  רק להבהיר שהועדה להנצחת נפגעי טרור זה על פי חוק.  משה פדלון:

  ת חוק בהרכב וכו'.הועדה קמה על פי ההוראו  :מור דידי

  מה זה ועדה נפרדת?  יוסף קוממי:

היא שונה ונפרדת ולא קשורה לא לועדת שמות לא לועדת הנצחה עירונית   :מור דידי

  אלא ועדה בנפרד.

  יש הוראות חוק בנושא הזה.  צבי וייס:

  אוקיי פה אחד תודה רבה.  :מור דידי

  המלצות ועדות הסיוע בדיור

  וע בדיור יש הערות? פה אחד תודה.המלצות ועדות הסי  :מור דידי

  נושאים מחוץ לסדר היום.

אני חוזר לשני נושאים שטרם נדונו והם היו בתוספת לסדר היום. לאה   :מור דידי

  סדובניק רוצה בכמה מילים לתאר את ההסכם.

מדובר בשני נושאים משולבים... משפחת ברוך בסמוך למגרש המגורים של  לאה סדובניק: 

מ"ר, כאמור  35בשטח של  הרצליהחלקה קטנה של עיריית  משפחת ברוך יש

מיועדת למגורים מתוקף תכנית, והעירייה רשאית להתקשר עם משפחת 

ה' לתקנות העירייה ומכרזים על פטור ממכרז ולבצע  2.3ברוך מתוקף תקנה 

השלמה של המקרקעין שלהם. הסיכום הסכום שנקבע למשפחת ברוך ונמדד 

רפת לכם שומה, וכמובן שהרישום הוא באחריות על שמאי מקרקעין מצו

הבלעדית של הרוכשים והמיסים והתשלומים מס שבח ככל שיחול ילכו  
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... על הרוכשים, במקביל בד בבד כמובן שהתנאי המתלה הרצליהלעיריית 

הוא התנאי של אישור הועדה המקומית ואישור המועצה, אישור הועדה 

ישור המועצה. בד בבד בסמוך לאותו המקומית ניתן ואנחנו מבקשים את א

עשתה בו שימוש מאז שנות ה  הרצליהמ"ר שעיריית  71מגרש קיים שטח של 

מ"ר שהוא שטח בייעוד למגורים, משפחת ברוך  71לצורכי דרך שטח של  90 –

תהיה רשאית לבצע  הרצליהשעיריית  הרצליהנתנה כתב התחייבות לעיריית 

מ"ר לצורכי דרך מבלי לפצות אותם  71 –להכין תב"ע שתגרע מהם את ה 

פיצוי נוסף מעבר למה שנקבע בהערכות של השמאי. בסופו של יום הסכום 

על ידי קיזוז בין שני  הרצליהשאמור להשתלם על ידי משפחת ברוך לעיריית 

  ₪. 13,000הסכומים הוא 

  יש הערות, מי בעד ההסכם? פה אחד.  :מור דידי

  ם אישור לתשלום מקדמות על חשבון תמיכות.אישור תבחינים בנושא דת, וג

אישור תבחינים בנושא דת וגם אישור לתשלום מקדמות על חשבון תמיכות.   :מור דידי

  העברתי לכם מסמך שמסכם מה יש כאן. שלב ראשון אני מבקש.

אני אצביע בעד אני רק רוצה להסב את תשומת הלב שהמקדמה צריכה   יוסף לונדון:

. מי שמסתכל 2014ולא של שנת  2015מיכה של שנת להינתן בשיעור של הת

בחומר שקיבלנו תוספת לסדר היום ויטרח להפוך את הדף יראה את 

סכום זה היה נכון  1.620.000 –ההקצבות לכוללים יראה שהסכום מסתכם ב 

ולכן אבקש שיהיה תיקון ₪  1.420.000הסכום הוא  2015, בשנת 2014לשנת 

  .1.620.000ולא  1.420.000ו מסך של ינתני מקדמות 25% –טכני ש 

אני רוצה להעיר שעל פי הוראות הנוהל התמיכה ניתנת, המקדמה ניתנת על   ענת בהרב:

  בסיס התשלום של שנה שעברה זה מה שאומר הנוהל.

זה לא אמור להפריע כי זה מתקזז אחר כך עם ההפרשים זה לא אמור   :עקניןמשה ו

  להפריע.

ח עם הנוהל אני רק סבור שראוי לתת את הדעת לא כא אתווהבנתי אני ל  יוסף לונדון:

כאן, לתת את הדעת מה קורה שהתקציב יורד או לפעמים אפילו תקציב 

נמחק לפי השיטה הזאת גם מישהו שהתקציב נמחק יקבל מקדמה. אני 
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מקבל את מה שאת אומרת אני לא אצביע נגד דומני שיש כאן טעות שעלינו 

  עליה כרגע.

  ן חובה לתת את המקדמה, אין חובה לתת מקדמה.אי  ענת בהרב:

אני אמרתי שאני מצביע בעד מתן המקדמה. אני רק טוען שהמקדמה צריכה   יוסף לונדון:

דומני שכל בר דעת יבין  - ש 2014ולא תקציב  2015להינתן על סמך תקציב 

  ויקבל את זה.

  על פי הנוהל.תה הערה ענת ענתה אנחנו עובדים יל בסדר, היוהכ :בן עזרא יהודה

אנחנו צריכים שתי הצבעות הצבעה ראשונה אישור תבחינים עם התיקונים,   :מור דידי

שלחתי לכם את זה בשני הנוסחים בשיטת עקוב אחריי בשינויים וגם את 

הנוסח הסופי בפרוטוקול, מי מאשר את התבחינים לדת? פה אחד. עכשיו 

 –שומות כאן אוקיי. מ לגבי המקדמות כפי שפורטו כאן תחת כל ההתניות שר

יש כאן התניות. זה הסמכה של הועדה המקצועית לתת את המקדמות  4עד  1

  נכון מי בעד? פה אחד. 5עד  1האלה. 

  אני נמנע. בשני הפעמים. בשני הסעיפים אני נמנע.  צבי וייס:

  שונות

גן רציתי להגיד דבר אחר שדיברת על כהן אירועים שיש. אנחנו הולכים לאר  ירון עולמי:

את חידון הציונות המקומי, זה לא כל שנה זה מסורת  הרצליהכאן ב

שהתחילה שנה שעברה בדומה לחידון התנ"ך יש חידון הציונות זה היה 

שודר יש חידון מקומי אחר כך מחוזי ואחר כך ארצי, ארצי הוא  10בערוץ 

  .10ביום העצמאות משודר בערוץ 

  ?מי מארגן את החידון הזה :פרישקולניק איה

בארץ שזה זרוע של ה... הציונית. אני רוצה להגיד  הרצליההמועצה הציונות ב  ירון עולמי:

למרץ זה יוצא  12 –ב  8 –שמי שרוצה מוזמן זה יהיה אצלך במועדון הכוכב ה 

כל זה אמור להיות  -הלמרץ, זה ל 15 –ביום חמישי חידון מחוזי אחר כך ב 

  למשפחות אבל אפשר ילדים, בני נוער.

  יש לציין הם עושים פעולות יפות מאוד, חיוביות מאוד במהלך כל השנה.  י וייס:צב

  הציבור מוזמן גם להשתתף וגם לצפות.  ירון עולמי:



  ב.ש.ג    01621
  
  
  

  
  קלטה ותמלולה – "חבר"

34

  

  אני מאוד מודה לכם על הישיבה, תודה רבה ערב טוב.  משה פדלון:

  

  -סוף הישיבה-


