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עיריית הרצליה
ישיבה מועצה מן המניין מס' 24
שנערכה ביום ג' ,כ"ה בניסן תשע"ה14.4.2014 .
נוכחים:
משה פדלון

ראש העירייה

צבי וייס

ס' ראש העיר

יהודה בן עזרא

מנכ"ל העירייה

איה פרישקולניק

ס' ראש העיר

כץ מאיה

ס' ומ"מ ראש העיר

דידי מור

מזכיר העירייה

ענת בהרב קרן ,עו"ד

יועצת משפטית

זריהן גולן

גזבר

איריס אתגר

פישר יריב

ירון עולמי

קוממי יוסף

משה ועקנין

אליהו שריקי

סטרוגו תום

תימור ליאת

טובה רפאל

יסעור יהונתן

ליאת יהודה

אבי ברדה

עדי חמו

בועז נווה

יוסף לונדון

צדיקוב אלעד

גוזלן גרי

עופרה בל

יעקובוביץ יונתן יוסף

אייל רייך

ליאת תימור

"חבר" – הקלטה ותמלול

03336

2

ד.נ.

מוזמנים:
שי בכר – פרלמנט הילדים
אייל – פרלמנט הילדים
ליאת קנין – פרלמנט הילדים
עידו סיטבון – פרלמנט הילדים

פרוטוקול
משה פדלון:

ערב טוב לכולם.

דידי מור:

רבותיי ,ערב טוב.

משה פדלון:

אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה .בבקשה דידי.

דידי מור:

יש לנו ,כולם בקשב? יש לנו היום שתי ישיבות .אחת ישיבת מועצה מן המניין
ואחרי זה אסיפה כללית לדיון בדו"חות כספיים בתאגיד התרבות והאומנות.
אז נתחיל בישיבה הראשונה .בשונה מסדר היום הרגיל ,אנחנו נפתח בזה
שנשביע חבר מועצה חדש לאור העובדה שמר אליהו שריקי פרש מהמועצה
והגיש מכתב התפטרות .אני מברך גם את שריקי על פרישתו וגם את אבי
ברדה על כניסתו.

משה פדלון:

טוב ,ערב טוב לכולם .אנחנו נפרדים היום מאיש יקר ,בעיניי איש של ארץ
ישראל היפה ,אדם שתרם לקהילה עשרות שנים והטביע את חותמו בהרבה
מאוד תחומים בעיר .היה הכי חשוב איש של שלום ,איש של אהבה ,איש של
נתינה .אני רק רוצה לציין מספר פעילויות שהוא עשה בעיר והטביע בהן
חותם .כמו הקמת תאגיד בית העלמין שלנו ,הקמת מקוואות ברחבי העיר
לציבור שלנו ויש לנו  25אחוזים מתושבי העיר אנשים שומרי מסורת דתיים,
הקמת בית הכנסת אברהם אבינו ,הקמת בית הכנסת האריה הקדוש ביד
התשעה ,הקמת מבנה וכולל עוז הרוח ,הקמת אולם הספורט בבית ספר
וולפסון ,הקמת בית הכנסת על שם עולי מינכן ,הקמת עשרות בתי כנסיות
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בעיר והכי חשוב המפעל שאתה ליווית למתן מזון לנזקקים לאורך עשרות
שנים .בשקט-בשקט שריקי ואנשיו היקרים חילקו מדי שבוע מאות מנות
מזון לנזקקים .פעילות מדהימה ,פעילות מרגשת .מה אני אגיד לך שריקי,
עצוב לנו שאתה עוזב ,אתה אבל בעיניי איש אציל ,ענו ,מלח הארץ .אני רוצה
לאחל לך רק דבר אחד ,בריאות ואריכות ימים .אני רוצה להודות בשם
התושבים ,בשם המועצה ובשמי תודה ,תודה על העשייה שלך המדהימה.
אליהו שריקי :תודה רבה.
משה פדלון:

יישר כוח.

)מחיאות כפיים ברקע(
משה פדלון:

אני רוצה להעניק לך משהו שאתה תאהב .זה לאישה היקרה שלך .יישר כוח.

אליהו שריקי :תודה לכם.
משה פדלון:

עוד דקה .אני אתן לחבר המועצה יוסי לונדון לשאת דברים ולאחר מכן אני
אתן,

אליהו שריקי :לא ,אני רוצה להגיד משהו.
משה פדלון:

לא ,דקה ,רק ליוסי .בוודאי שתדבר .בבקשה יוסי.

יוסף לונדון:

שיתוף פעולה ויחסי רעות בין איש ש"ס לשמאלני ממר"צ,

משה פדלון:

רגע ,רגע ,דקה יוסי ,אנא ,שריקי ,אני אתן ליוסי .יוסי רוצה לברך אותך
ואתה תסכם.

אליהו שריקי :זה לא שיתוף פעולה ,יש פה דואט.
משה פדלון:

זה בסדר .בבקשה יוסי.

יוסף לונדון:

תודה אדוני .שיתוף פעולה ויחסי רעות בין איש ש"ס לבין שמאלני ממר"צ
אינם נתפסים כדבר שבשגרה .אינני יודע בזכות מה זכיתי להתכבד בסבר
פנים יפות ,אני חבר מועצה חדש ,על ידי אחד מאישי הציבור הוותיקים
והמוערכים בהרצליה .מר שריקי לקח אותי תחת חסותו ולימד אותי חלק
מהרזים של עבודת חבר המועצה .בתקופה הקצרה שזכיתי להכיר את מר
שריקי התפעלתי מחריפות שכלו ,יכולתו להניע מהלכים משמעותיים בעיר
בלי לפחד בעיתונות המקומית ,הלב הרחב שיש לו לכל תושב ובמיוחד
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לאנשים קשיי יום ,ללא כל קשר להיותם דתיים או חופשיים .מר שריקי
מילא שורה של תפקידי מפתח במועצת העיר ,יושב ראש ועדת שיקום
השכונות ,יושב ראש ועדת הנחות בארנונה ,חבר בוועדה לתכנון ובנייה,
ממלא מקום יושב ראש בהקמת בית העלמין ובוועדות רבות נוספות .בהקמת
בית העלמין מר שריקי מילא תפקיד מפתח .כידוע בבית העלמין העירוני יש
גם חלקה המיועדת לקבורה אזרחית .ראשת העיר לשעבר יעל גרמן העריכה
את חוכמתו ואת כושר העשייה של מר שריקי ושיתוף הפעולה ביניהם תרם
לכלל תושבי העיר .כתוב בתהילים פרק כב' ,אומר לאלי שריקי ,אלי ,אלי,
למה עזבתני .מי ייתן ויתקיים בך  ..בכל מי שעוסקים בצורכי ציבור באמונה.
הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם .על אליהו שריקי נאמר הפסוק במשלי פרק ג'
ומצא חן ושכל טוב בין האלוקים והאדם .אני מאחל למר שריקי בריאות,
אריכות ימים והמשך עשייה ברוכה וכדברי הכתוב בספר משלי כאורך ימים
ושנות חיים בשלום יוסיפו לך .ולאבי ברדה אומר ברוך הבא .תודה רבה.
)מחיאות כפיים ברקע(
אליהו שריקי :יפה מאוד.
דידי מור:

מר שריקי בבקשה.

משה פדלון:

רגע ,רגע ,אני רוצה.

דידי מור:

בבקשה ,לא ראיתי.

משה פדלון:

כן.

)מדברים יחד(
משה פדלון:

בבקשה ,בכבוד שריקי.

אליהו שריקי :אדוני ראש העיר ,חברי המועצה ,מועצת העיר ,נכבדיי .ראשית ,מבקש אני
להודות לבורא עולם על שזיכה אותי לשרת את ציבור עירי נאמנה ,וגם שנתן
לי להתכנס ולהכיר את תפקידי הציבורי וכך לסיימו .אני מסיים את שירותי
הציבורי מרוצה ,מרוצה על כך שפעלתי בכל כוחי לטובת העיר .עוד מראשית
הקדנציה הראשונה בהיותי באופוזיציה בהמשך התגלה הדבר על פועליי
ונאמר לי שזה חריג כי חבר מועצה באופוזיציה  ..מבלי שהיה שותף לה או מי
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שמבקש על כך .פועליי רשומים ומתועדים בספרי העירייה .אינני איש
תקשורת .בוודאי לא אחד הרץ לספר לעיתונות .הלוא נאמר כל הסמוי מן
העין יש בו ברכה .מרוצה משום שמספר חברי מועצת העיר המייצגים את
הזרם הדתי עלה מאחד  ..בראשית דרכי חמישה חברי מועצה היום .האתגר
להמשך כעת עומד בפני הנציגים הצעירים המייצגים את הזרמים .מרוצה על
כך שהקמתי ועסקתי בעולם של חסד וכאן אני יכול לכתוב דפים לאין ספור.
אולם עמד לנגד עיניי כבוד הנזקק וכבר נכתב בסתר  ,...תודה לאל כי תקציב
העירייה מעיד על חוסן כלכלי וזאת משום שאנחנו נדרשים לתת תשומת לב
מיוחדת למשפחות קשות יום הנזקקות והמבקשות יום-יום עזרה ומזור
למצוקותיהם .לאלה עמדנו כל השנים ,עם הזמן המחנה הלך וגדל והבקשות
הולכות וגדלות והתקציב הולך ותופח .כאן נדרשות עוצמות לשמור בקנאות
על כבודם ,בצניעות .. ,רכשנו את אמונם ומעולם לא פגענו בכבודו של איש.
אני עוסק בשליחות ציבורית משנת  1958ועד היום וזאת ללא כל תמורה
ובהתנדבות מלאה .כבר זמן רב אני מבקש לסיים את תפקידי הציבורי אך
לצערי זה לא הסתייע בזאת משום כובד האחריות שהיה מוטל עלי .בשנים
האחרונות זכיתי להכיר את ידידי משה ועקנין רב הפעלים שהתאהב בחסד
 ,...עוד בטרם נבחר כחבר מועצה .. .בכל ליבו ועל כן לכל  ,...לכן ידעתי שזו
השעה ,העת לפרוש ולהשאיר בידיו הנאמנות של משה את התפקיד הציבורי
בו אני אוחז .אני מבקש להודות לך משה על פועליך והסמכתך להמשיך
להיות כתובת נאמנה בעולם של חסד שנבנה בעמל שנים .אבי ברדה ידידי ,עד
כה ישבת בכולל ולמדת סוגיה זו או אחרת בכדי להגיע לתירוץ .כאן אין חסד
ואין תירוצים .כאן יש טענות ומענות .תזכור תמיד שהציבור צודק ,הוא
מכריע ואתה עומד לשרתו תמיד .נכבדי ראש העירייה ,לך אני מבקש להודות
על שיתוף הפעולה בתקופת כהונתך זו ,המשך לשרת את אזרחי העיר וטוב
ליבך ידוע .. .הציבור שיעמוד לך בהמשך .לך אדוני המנכ"ל אני מבקש
להודות על שנים רבות של פעילות למען תושבי העיר ,פועלך רב השנים אף
הוא יעמוד לך בהמשך .אני רוצה להגיד תודה מיוחדת לעובדי העירייה על
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הסיוע שנתנו לי תוך כדי תפקידי הציבורי ,דבר שסייע לי להמשיך לשרת את
הציבור .תודה לכולם.
)מחיאות כפיים ברקע(
משה פדלון:

תודה למר שריקי וניתן למר ועקנין את רשות הדיבור .בבקשה.

משה וענקין :טוב ,ערב טוב לכולם .זה יום לא קל בשבילי .אני מלווה את שריקי במשך
שנים רבות ,במיוחד בתקופה האחרונה יותר קרוב ויותר קרוב .שריקי
מבחינתי זה מורי ורבי .אני למדתי ממנו הרבה הרבה דברים אבל הדברים
החשובים שלקחתי איתי ואני אקח איתי לאורך כל חיי הפוליטיים ,זה
הענווה שלו ,הבריחה מהגאווה ,הענקת החסד לכולם ,לא משנה בכלל מי
האדם ,אם הוא מאיתנו ,לא משלנו ,כן משלנו ,הוא אומר מה שאתה יכול
לעזור תעזור ,אף פעם אל תברר בכלל מי האדם .הוא בא אליך לבקש עזרה,
תן עזרה .זה התפקיד שלשמו אתה משרת .מר שריקי עשה כמו שהקריא
ראש העיר את הדברים האלה ,הרבה דברים למען העיר ,הטביע את חותמו
בעיר ,אני מקווה שאני אוכל חלק קטן מזה לעשות גם אני אבל זה איש יקר
שהשאיר לי מערכת מאוד גדולה עם עבודה לא קלה אבל מצד אחד זה
מערכת שמובלת בצורה טובה מאוד ,הוא ידע איך לעבוד ,עם מי לעבוד ויש
מערכת שפועלת במשך שנים רבות בעיר ,כל אחד יודע את מקומו ואת
תפקידו ואני שמח על החלק ועל הזכות שלי לשרת בהמשך ובעתיד .כמובן
ששריקי חושב רק שהוא פורש ,הוא לא פורש ,מבחינתי היינו שניים ,עכשיו
נהייה שלושה ,הוא נשאר הנשיא שלנו .אני אמרתי לו כל דבר שאנחנו נצטרך
את העזרה שלו ואת הייעוץ שלו ,אנחנו נבוא למר אליהו שריקי ואנחנו
נמשיך להתייעץ אתו ולדבר אתו בכל דבר ובכל נושא ואני מקווה להמשך
עשייה ציבורית .אני מודה לראש העיר על כל העשייה שהייתה לו בתקופה
האחרונה ביחד עם מר אליהו שריקי ,על כל הנתינה של ראש העיר עם הלב
הרחב שלו .בכל דרך ובכל פנייה שפנינו אליו תמיד התקבלנו בסבר פנים יפות
ובלב רחב .אני מקווה שיהיה לזה המשכיות ועשייה משותפת למען הקהילה
ולתושבי העיר .תודה רבה לכולם.
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)מחיאות כפיים ברקע(
משה פדלון:

שוב ,שריקי ,בהצלחה ,בריאות ואריכות ימים ובשורות טובות .תודה ,תודה.
אני מזמין את מר משה ברדה,

אבי ברדה:

אבי ברדה.

משה פדלון:

אבי.

)מדברים יחד(
דובר:

זה מה שיהיה בקרוב ,משה ברדה.

משה פדלון:

בבקשה אבי .דידי?

דידי מור:

מר אבי ברדה ,ברוך בואך לשורות חברי המועצה .יש לך את נוסח ההשבעה?

אבי ברדה:

כן.

דידי מור:

אז בוא עם הפנים למועצה  ..את הישיבה.

אבי ברדה:

אני מתחייב,

משה פדלון:

עוד דקה ,עוד דקה ,אני אתן לחברים להיפרד ,עוד דקה אחת .אני אתן
לחברים להיפרד.

)מדברים יחד(
משה פדלון:

בבקשה אבי .עוד דקה ,עוד דקה ,מתרגשים ,זה בסדר.

)מדברים יחד(
משה פדלון:

או קיי ,בבקשה אבי.

אבי ברדה:

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ,למלא באמונה את שליחותי
במועצה.

דידי מור:

תודה רבה.

משה פדלון:

בשם חברי המועצה ובשמי בהצלחה.

אבי ברדה:

תודה.

משה פדלון:

שיתוף פעולה מלא.

אבי ברדה:

בהצלחה.

ליאת תימור :ברוך הבא.
)מדברים יחד(
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אישור פרוטוקולים
דידי מור:

או קיי ,אנחנו ניגשים לגוף סדר היום .אישור פרוטוקולים .לא קיבלתי
הערות .אם יש למישהו הערות על הפרוטוקול הקודם האחרון? אין ,תודה
רבה ,הפרוטוקול מאושר .ראש העיר בבקשה עדכונים אם יש.

עדכוני ראש העיר
משה פדלון:

טוב ,מספר עדכונים ברשותכם .בחודש מרץ קיימנו בעיר יום מעשים טובים.
ביום הזה לקחו חלק תלמידי בתי ספר ,עובדים מאזור התעשייה ,תלמידים,
תושבים ,וכאן אני רוצה להודות לכל העושים במלאכה .אני מדברים על
צביעת בתי קשישים ,ניקוי חצרות בתים ,איסוף תרומות בבתי ספר למען
עמותה "גדולים מהחיים" ,אספו כ 63-אלף שקלים תלמידי בתי הספר
לעמותה למען חולי הסרטן וזה מאוד מרגש ,גם בגני ילדים ,בגן מסוים ערכו
שם תרומה באחד מימי השישי והילדים מכרו ביסלי ובמבה ופטל והם אספו
 3,600שקלים .רוח ההתנדבות והנתינה באותו יום הייתה מדהימה .כאן אני
באמת רוצה להודות לכולם ובמיוחד ליהודה פישמן שאני לא רואה אותו
כאן.

דובר:

הוא בחוץ ,הלך לעשן.

מאיה כץ:

אני סימסתי לו שייכנס.

משה פדלון:

אני רוצה להודות ליהודה שריכז את הפעילות.

דובר:

הנה הוא.

משה פדלון:

ונחל הצלחה .זה יהודה פישמן ,הוא העוזר של מאיה.

)מחיאות כפיים ברקע(
משה פדלון:

הוא עשה פעילות מדהימה ומרגשת ועל כך יישר כוח ,ויהודה שנה הבאה לא
פחות מזה .כל הכבוד.

מאיה כץ:

נכון.

משה פדלון:

אני שמח להודיע ששר הפנים הכריז ,קבע שהוועדה המקומית לתכנון ובנייה
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החל משבוע שעבר היא ועדה מייעצת ומיוחדת עם סמכויות רבות בתחום
ההתחדשות העירונית ,פינוי בינוי ,תיקון  ,101ואנחנו העיר הראשונה
שקיבלנו את ההסמכה הזאת .אני רוצה להודות למהנדס העיר על הפעילות,
על העשייה שלו במשך השנה ,זה לא בא בקלות ,הייתה ועדה שבדקה אותנו
מלפני ומלפנים ועמדנו בכל הדרישות ואכן אנחנו ועדה מייעצת ומיוחדת וזה
יקדם אותנו ויקדם את הבינוי בעיר .אני רוצה לעדכן את חברי המועצה
שאנחנו בעבודת מטה לסגירת בית ספר הרצל ביד התשעה והעברת
התלמידים ,פיזורם,
איה פרישקולניק :לשלושה בתי ספר.
משה פדלון:

לשלושה בתי ספר ,ארבעה בתי ספר ,לאן שהם ירצו .המטרה היא שהילדים
יהיו בבתי ספר עם תלמידים נוספים ממרכז העיר ולא כיתה של  8או 7
ילדים .החל מה 1-בספטמבר הילדים יגיעו לבתי ספר אחרים בעיר ואנחנו
נדאג להסעות שלהם ,אנחנו נדאג לתגבורים במהלך החודשים האלה ואני
בטוח שהתלמידים האלה יצליחו .אני רוצה לציין שגופי התחרות שלנו זכו
בפרסים .קבוצת הכדורסל שלנו זכתה במקום ראשון גביע המדינה .קבוצת
הכדוריד זכתה בגביע המדינה .הרובוטיקה שלנו קיבלה מקום ראשון בארץ
והם יטוסו לארצות הברית ולברזיל כמדומני.

איה פרישקולניק :לדרום אפריקה.
משה פדלון:

להמשך תחרות עולמית .אנחנו קיבלנו מקום ראשון בגלישת רוח .השחיינים
שלנו בני הרצליה באליפות החורף לנוער לילדים זכו במקומות הראשונים,
 14מדליות מתוכם  4מדליות זהב .אני רוצה לאחל לכולנו בהצלחה והכול
עוד לפנינו להמשך הצלחה.

ירון עולמי:

ביום חמישי הבנות של הכדוריד,

משה פדלון:

נכון.

ירון עולמי:

במשחק המכריע לאליפות.

משה פדלון:

מכאן אני עובר לנושא הבא .המנכ"ל בבקשה ,אתה רוצה לעדכן?

יהודה בן עזרא :עכשיו?
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כן ,כן ,בוודאי ,בוודאי.

יהודה בן עזרא :יש כמה עדכונים שאני חושב שצריך ויכול לעניין אבל לפני זה אני ,למרות ש
מר שריקי הלך ,אני מרגיש חובה גם לפרוטוקול לברך אותו ,לשבח אותו על
העבודה הציבורית ועל השכל הטוב והראיה הטובה ולברדה אני מאחל
הצלחה בתפקיד .תלמד את הדברים הטובים שלו .כמה עדכונים .אנחנו
בחודשיים האחרונים קיימנו מספר תרגילים ,תרגילי חירום גם פנימיים ושני
תרגילים גדולים עם פיקוד העורף ומשרדי הממשלה של מוכנות לעת חירום
והתרגילים עברו בהצלחה גדולה מאוד ומגיעה תודה גדולה למי שהוביל את
התרגילים ואת כל המבצע .בראש ובראשונה לראש העיר מבחינת עבודת
המטה ,סמנכ"ל העירייה שמואל עקרב וכל התרגילים זכו להצלחה עם
הפקת לקחים ואני מאחל לעצמנו שנמשיך לעשות,
צבי וייס:

שלא נזדקק.

יהודה בן עזרא :ולא,
צבי וייס:

שלא נזדקק.

יהודה בן עזרא :בחרנו לפני חג הפסח מתוך עשרות מועמדים עובדים מצוינים של העירייה
שנותנים שירות מיטבי לתושבי העיר .בחרנו עשרה עובדים מצטיינים
והחלטנו גם להביא זאת לידיעת הציבור .אנחנו נפרסם את זה גם בתקשורת
ובהזדמנות הזאת אני רוצה להודות לכל עובדי העירייה על העבודה היפה
והמקצועית שהם עושים .אנחנו חודשיים לפני פסח החלטנו על מבצע ניקיון
ברחבי העיר ובשכונות .התחלנו בשכונות ,אני חושב במשך שבוע ,אגף שאיפה
יחד עם אגף תבל ואנשים נוספים מהמערכת העירונית נכנסו לניקוי יסודי של
השכונות ,של החצרות ,עבודות גינון ,ככל ששנת השמיטה הרשתה לנו .פעלנו
על כל הסדר והנוהל .אני חושב שאת התוצאות אפשר לראות ברחבי העיר
ובשכונות ומהתגובות של התושבים .השיא היה הניקיון שעשינו לקראת פסח
והעיר הייתה נקייה ומוכנה וממורקת לחג .גם במהלך החג נאסף אשפה כפי
שרובכם ככולכם יכולתם לראות .אני רוצה לציין שלמערכת נכנסה מכונת
שטיפה ייחודית לניקוי פחי האשפה ,שאחרי שמורידים את האשפה ,מנקים,
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שוטפים ,ואנחנו רוצים להביע לפחות את שביעות הרצון שלנו מכל מה
שנעשה ותודה לאגף  ..בעניין הזה .אנחנו עומדים בפני אירועי יום העצמאות,
כמובן ערב יום הזיכרון וערב יום העצמאות .התוכניות מוכנות ,אגפי
העירייה עובדים כבר חודשים רבים להכנת התוכניות .התוכנית הראשונה זה
אירוע גני הילדים ביום שישי .אנחנו כמובן שמחר נעשה בדיקת מצב לגבי
מזג האוויר ,אם מזג האוויר יאפשר לנו לעשות או לא לעשות .על כל פנים
אנחנו מוכנים ומזומנים לאירועי יום העצמאות והפרסום כבר השבוע הזה
ייצא .תודה רבה.
משה פדלון:

בבקשה.

דידי מור:

רוצים לדבר חברי המועצה.

משה פדלון:

בבקשה יוסי.

יוסף לונדון:

ברשותך אדוני ,לגבי דבריך בנושא ועדת המשנה לתכנון ובנייה .אני מברך
את ראש העירייה ,את מהנדס העיר ועובדים באגף מהנדס העיר על ההכרה
בוועדה המקומית לתכנון ובנייה בהרצליה ,הוועדה המקומית הראשונה
בארץ שקיבלה את מירב הסמכויות .בקדנציה הנוכחית הוספו תקנים לאגף
מהנדס העיר ובוצע שיפור משמעותי בתחום השירות לתושב .ברצוני
להתייחס בקצרה לאחד התחומים הנמצאים בתחום הסמכות של הוועדה
המקומית והוא אכיפה של חוקי התכנון והבנייה .רבים מכירים את האמירה
של סגן נשיא ארצות הברית בתקופתו של ריצ'רד ניקסון "הממזרים שינו את
הכללים ולא סיפרו לי על כך" .הדברים נאמרו לאחר ש ...יורשע בעבירות
שוחד והעלמת מס .ברצוני למנוע מצב שבו הכללים משתנים ולא מיידעים
את הציבור .אני מבקש להודיע כי אני חבר בוועדת המשנה לתכנון ובנייה
ואני מוביל קו תקיף נגד עבירות בנייה .לתפישתי ,מי שעובר על חוקי הבנייה
אינו גיבור אלא עבריין .אני פועל שיינקטו אמצעים תקיפים נגד עברייני
בנייה .הגיעה העת שהתושב הישר לא יחוש שהוא פראייר .תושב הפועל
בהתאם לחוק צריך לקבל יחס של  VIPבבואו למשרדים של מהנדס העיר.
מי שפועל בניגוד לחוקים ,ייתקל ביד קשה ויצטרך לשלם מחיר כבד עבור
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הניסיון לעבור על החוק .ברצוני לציין שיש חברים בוועדת המשנה שסבורים
שיש להילחם בעברייני הבנייה ביד קשה .אני ממליץ לתושבים לא להסתמך
על מה שהיה בעיר עד היום ולחשוב שאם פלוני עבר עבירת בנייה ,אז גם לי
מותר .מי שעבר עבירת בנייה ,יתקשה למכור את הנכס שלו ומי שחושב
לעבור עבירת בנייה ייתקל באכיפה קשוחה .תודה רבה.
משה פדלון:

תודה לך.

אלעד צדיקוב :אני מקווה שתפעל לתושב לעזרה לתושבים גם ...
משה פדלון:

לא ,זה בסדר ,זה תשאיר לי את האמירות כאן ,אני אקצר אותן .בבקשה
תום.

תום סטרוגו :קודם כל אני מברך על כל הפעולות היפות שפירטת קודם ותיארת .אני רק
רציתי ,גם עכשיו שמעתי ברדיו שהייתה איזושהי החלטה מהיום לגבי שדה
התעופה.
משה פדלון:

אני ברשותך ,תום,

תום סטרוגו :הייתי שמח,
משה פדלון:

אנחנו לומדים את פסק הדין ולא הייתי רוצה לפתוח אותו כעת.

תום סטרוגו :לא לפתוח.
משה פדלון:

לא ,לא ,אנחנו עדיין לומדים את פסק הדין ,לומדים ,אנחנו נעביר לכם גם
את התגובה שלנו .זה ממש טרי ,זה יצא לפני מספר דקות.

יהונתן יסעור :אפשר לדעת מה ההחלטה שהתקבלה?
משה פדלון:

של מה?

יהונתן יסעור :של בג"ץ.
משה פדלון:

חצי שעה בדיקה עם משרד הביטחון .זה מאוד מורכב .אנחנו לומדים את זה.
בבקשה.

תום סטרוגו :לא ,ההפך ,אני לא רוצה לדבר .אני אומר למען הסדר הטוב ,מתוך כבוד לכל
הנוכחים ,יש איזשהו סדר יום של ישיבת מועצה מה אמור להיות ,איך אמור
להיות .אם חברי מועצה רוצים לדבר  ...אין שום בעיה אבל איזשהו סדר
לפחות שיהיה.

"חבר" – הקלטה ותמלול

03336

משה פדלון:

13

ד.נ.

יש סדר.

תום סטרוגו :יש נושאים ויש זה.
)מדברים יחד(
משה פדלון:

בוא ,אני דוגל בזה שאם חבר מועצה רוצה לומר משהו ,אנחנו ניתן לו.

תום סטרוגו :לא ,אין בעיה ,יהיה סדר אז.
משה פדלון:

אין בעיה.

תום סטרוגו :יהיה סדר יום.
משה פדלון:

אנחנו חוזרים לסדר היום .אנחנו חוזרים לסדר היום .ברשותכם ,יש לנו
בעיר,

ליאת תימור :יש לי רק שאלה .יש כאן רשת אלחוטית? כי יש רשת ,רק אין  ...אנחנו רוצים
לבוא בלי ניירות ,יש כאלה שרוצים מחשב.
משה פדלון:

אנחנו נשב עם אנשי המחשוב ואנחנו נעשה את זה.

דובר:

אין ,לא מתחבר.

)מדברים יחד(
משה פדלון:

טוב ,ברשותכם ,יש לנו בעיר הנהלת עיר ,יש מועצת עיר ,יש מועצת נוער ,יש
מועצת גמלאים ,אבל יש לנו גם פרלמנט ילדים .נמצאים איתנו דור ההמשך,
פרלמנט הילדים ,פרויקט שאגף החינוך מוביל ,מובילה את זה הגברת יעל
חקון ,מנהלת מחלקת יסודיים ,היא נמצאת בפינה הצפונית ונמצאת ליאת
כהן מרכזת התוכנית .אלו הילדים .הם באו להציג לכם מה עושה פרלמנט
הילדים ולאחר מכן הם יעלו שני נושאים קצרים ויבקשו את האישור שלכם,
אז ג'וניור בכר ,היושבת ראש בבקשה.

שי בכר:

שלום ,שמי שי בכר.

משה פדלון:

יותר חזק.

דובר:

בקול רם.

משה פדלון:

בקול רם.

שי בכר:

אני יושבת ראש פרלמנט הילדים של הרצליה .אנו נרגשים להיות כאן היום,
גאים להיות שותפים לשינוי בעיר ושמחים לשתף אתכם בפעילויותינו בעיר
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בשנה האחרונה .אך לפני הכול ,מה זה בעצם פרלמנט הילדים?
אייל:

פרלמנט הילדים הינו הגוף שמייצג את ילדי העיר ומורכב מ 100-נציגי בתי
הספר היסודיים משכבות ה' ו-ו' .הפרלמנט פועל זו שנה שנייה בעיר ...
מכיוון ועקרונותיו המרכזיים הם מנהיגות ,ערכים וזכויות הילדים בכל
מקום בעיר .אנחנו מתכנסים אחת לחודש במפגש  ...ועיקרי הפעילויות
המשותפות ולאחר מכן מתחלקים לוועדות ,בריאות ,קיימות וחינוך.
לפרלמנט שי מועצה שכוללת  ...מכיתה ו' שמשתתף שנה שנייה בפרלמנט.
המועצה מתכנסת לפגישה עם ראש העיר שלוש פעמים בשנה  ...שמעניינים
את ילדי העיר וראש העיר מעלה נושאים  ..על ידינו.

שי בכר:

כנציגת הפרלמנט זו השנה השנייה יושבת ראש הפרלמנט בשנה זו .אני יכולה
להעיד שהרגשנו שיש לנו באמת כוח להשפיע .בשיחות עם ראש העיר הרגשנו
 ..ושיש הקשבה ומענה מלא לבקשותינו .כשאני מספרת לחבריי שגרים
בערים אחרות על פרלמנט הילדים ,הם מצטערים על כך שקול הילדים שם
לא נשמע כמו כאן בהרצליה .אצלם המבוגרים מחליטים על הכול ואין
התחשבות בדעתם של הילדים.

ליאת קנין:

שמי ליאת קנין ואני נציגת ועדת פעילויות ... .ולהגנת זכויות הילד ,קיימנו
מספר פעילויות שיעזרו לנו להעלות את המודעות  ...לאורך חיים בריא
ככתוב בספר  ...בעזרתו של  ...מנהל יחידת  ,...בנוסף קויימו מפגשים בנושא
 ..כנציגי העירייה  ,..בנוסף כחלק  ...מתאגדים חברי הוועדה ונפגשים ,...
בתחילת השנה ביצענו סקר בנוגע להערכת המודעות וקיימנו מפגש משותף
של  ..עם רכזות בבתי הספר בנוגע לממצאים שעלו בסקר ואנו פועלים למען
הילדים.

עידו סיטבון :שמי עידו סיטבון ואני נציג ועדת קיימות .בשנה שעברה קיימנו סקר בבתי
הספר ואחד הנושאים שעלה היה הסכנה ברכיבה על אופניים חשמליים .אחד
הערכים באמנה הבינלאומית לזכויות הילד היא הגנה על ילדים במצבי
סיכון .כבר  ..את הילדים לראשונה הוחלט לצאת לקמפיין על העלאת
המודעות לרכיבה בטוחה ובין היתר לפנות לגורמים הרלוונטיים על מנת
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לחוקק תקנות בנושא .במהלך הקיץ חוקקו תקנות במדינה וההחלטה
הראשונה הייתה לעשות קמפיין להעלאת המודעות למה שחשוב לנו ולמה
שחוקק .במאמץ משותף של ילדי הפרלמנט כתבנו מילים של שיר והקלטנו
אותו באולפן הקלטות ועברנו יום צילומים חווייתי ביער בראשית .אנו
שמחים להציג לכם היום ,תודה.
)הצגת סרטון – ילדי הפרלמנט(
)מחיאות כפיים ברקע(
משה פדלון:

מי בעד הפצה? פה אחד.

דובר:

רגע ,הוא לא סיים ,הוא לא סיים עוד.

עידן סיטבון :נשמח לקבל את אישור המועצה  ...את הקמפיין שיכלול מעבר בכיתות עם
הקליפ והעברת פעילויות שיעזרו לנו לשמור על בטיחות הילדים .חשוב לנו
שאת הקליפ הזה ישמעו לא רק ההורים והילדים בני הרצליה אלא בכל
הערים בארץ.
משה פדלון:

הצבעה ,מי בעד?

)מדברים יחד(
משה פדלון:

פעם ראשונה ,בבקשה .כן?

דובר:

לא ,אתם קודם.

משה פדלון:

אנחנו הצבענו.

דובר:

אנחנו פה אחד איתכם.

אייל:

שלום ,שמי אייל ואני נציג ועדת חינוך .נושא נוסף שעלה בסקר שנערך בשנה
שעברה היה הרצון של ילדי העיר לקיים חג שכולו למען הילדים ,בדומה ליום
הבינלאומי שמציין האו"ם .במועצת עיר הראשונה בשנה שעברה הוחלט
ביחד עם ראש העיר לתכנן ולקיים בעיר את חג הילדים .השנה במהלך
פגישות הוועדה והתייעצות עם רכזות בית הספר ,החלטנו ביחד על תוכן חג
הילדים .לפני כמה שבועות התקיימה ישיבה עם סגנית ראש העיר ,הגברת
איה פרישקולניק ,מחזיקת תיק החינוך ,מנהל אגף החינוך והרווחה דוקטור
אבי בנבנישתי וראש תחום בתי הספר היסודיים הגברת יעל חקון יוסף
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והפיקוח ,בה הוחלט על כל הדרישות לקיום החג ולאחר מכן התקיימה
פגישה נוספת של כל הגורמים הקשורים לחג כמו נציגי הפרלמנט לקבלת
החלטות סופיות .במועצת העיר האחרונה הצגנו בפני ראש העיר את תוכנו
של החג וקיבלנו אישור תקציבי לכל בקשותינו .נשמח לקבל את אישור
המועצה ולחגוג את החג שיתחיל בערב החג ,שיתקיים ב 14.5.2015-עם מופע
ענק של ה ..וימשיך ביום שלמחרת עם פעילויות בבתי הספר ,יום חילופי
שלטון ,מורות ותלמידים ,הפסקות פעילות ,דוכני פעילות ברחבי בתי הספר
ופעילויות עירוניות חינמיות אחר הצהריים ברחבי העיר והנחות לרכישת
פרטי ילדים בחנויות ועסקים בעיר .כמובן שאתם מוזמנים לחגוג איתנו.
משה פדלון:

תודה .מי בעד לאשר לילדים חג לילדים ב 14-במאי מתקציב רזרבת ראש
העיר? פה אחד מאשרים .אני רוצה להודות לילדים החמודים .אני רוצה
לומר שפעם בארבעה חמישה חודשים אני נפגש עם הילדים והם מבקשים ,...

)מדברים יחד(
דובר:

העיר שזה יעלה לנו עכשיו.

ליאת קינן:

תודה לנציגי הוועדות ,ליעל חקון ולשלומית ברק המפקחת .תודה גם לטובה
בן ארי תושבת העיר המפקחת במשרד החינוך על זכויות הילדים ואמנת
זכויות הילד הבינלאומי נכתב על זכות הילדים והשתתפות בקבלת החלטות
שקשורות לחייהם בדיוק כפי שהאמנה לזכויות הילד מנחה בסעיפים  12עד
 13ללא אפליה ובכבוד לאמנות של האזרחים הצעירים בהרצליה.

שי בכר:

כחברת הפרלמנט זו השנה השנייה .אני יכולה להודות שזאת הרגשה נפלאה
שהרגשתי שמקשיבים לילדי העיר .מנהלות בתי הספר ונציגי העירייה וראש
העיר מתייחסים ברצינות לדעותינו ואנו מרגישים שבאמת הצלחנו לייצר
מנהיגות ילדים מיוחדת ושינוי בתפיסת המבוגרים אותנו כשותפים בעיר.
תחושת השייכות המיוחדת הזאת היא הסימן לשינוי שאנו מקדמים איתכם
כאן.

משה פדלון:

בשם המועצה ובשמי אני רוצה להודות לכם ולאחל לכם בהצלחה .תודה
רבה.
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דובר:

כל הכבוד.

דובר:

כל הכבוד לכם חבר'ה.

ד.נ.

)מחיאות כפיים ברקע(
משה פדלון:

בבקשה.

דידי מור:

אתם מוזמנים להישאר איתנו ,לשבת בשורות הקהל .אנחנו מתחילים
בישיבת מועצה ונעבור לשאילתות.

דיון בשאילתות
דידי מור:

שוב ,שלוש שאילתות על ידי מר יריב פישר .בפעם הבאה יהיה רק שתיים,
בסדר יריב? אי אפשר שלוש ,רק שתיים וזה לכולם .השאילתה הראשונה
הפעלת תחבורה ציבורית בשבת  ...בחודש יולי  21עתירה לבג"ץ בניסיון
להפעיל קו תחבורה ציבורית בשבתות ובחגים .בסקר שנעשה בזמנו ...
תומכים בתחבורה ציבורית בשבת ממזרח העיר ומערבה .מטרתו הראשית
של הפעלת קו התחבורה הציבורית בשבתות ובחגים היא  ...תושבים שידם
אינה משגת  ...ובילויים מרכזיים של העיר הרצליה .מטרה נוספת היא ..
הסביבתיים  ...באזורי הפנאי והבילוי בעיר .מבקש לקבל עדכון לגבי  ..של
בג"ץ זה או מה שארע בשנה האחרונה .הפניה לבג"ץ עדיין תלויה ועומדת
ובכוונת העירייה למשוך את העתירה ולנהוג בנושא ממלכתי זה על פי
הנחיות המדינה .מר פישר ,שאלה נוספת בבקשה.

יריב פישר:

לא שאלה .זה רק העובדות כמו שהן .קודם כל כמו שכתוב  77אחוז תושבי
העיר בעד תחבורה בשבת .כמו שכתוב מדובר בנושא חברתי .עכשיו ,אין ,אין
ולא יהיה כמו שלא היה ב 70-שנה האחרונות ,לא יהיה הנחיות חדשות
בממשלת ישראל ,בגלל זה כשמסתכלים בחוק סעיף  386מדבר בפירוש על כך
שיש לעירייה סמכות לבקש לפחות.

מאיה כץ:

ביקשנו.

יריב פישר:

ולדרוש אותו ,ואם לא מקבלים תשובה אז פונים לבג"ץ ,ולכן מה שנכתב כאן
לצערי היה די ברור לפני שנה וחצי והכחשתם אותו ולצערי מדובר בפנייה
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למיעוט ובהחלט לצערי מדובר פה בהסכם פוליטי ,הסכם פוליטי מסריח
שפוגע ברוב הציבור כאן בעיר הרצליה ,כמו שאמרתי רוצה את הפעלת קו
האוטובוס בשבת ,בניגוד לערים אחרות כמובן שעיריית הרצליה פועלת ככה
וכמו שאמרתי קודם ,הייתה לי הרגשה שזה יקרה .אני משאיר את זה
למועצה הבאה .אני העלאה את זה כהצעה לסדר ונראה מה אומרים שאר
חברי המועצה.
דידי מור:

או קיי ,שאלה מספר .2

יהונתן יסעור :לא ,אבל יש עוד סוגיה אחת ,הייתה החלטת מועצה בעניין ,אז אם רוצים
לבטל את העתירה או למשוך אותה ,זה צריך להביא להחלטת מועצה
שחוזרים בנו מההחלטה של המועצה.
)מדברים יחד(
מאיה כץ:

זה עבר החלטת מועצה.

יהונתן יסעור :לא ,אבל יש נושאים שגם,
צבי וייס:

המועצה לא החליטה גם ללכת לבג"ץ.

יהונתן יסעור :ניתן לבקש משר התחבורה והתשובה הייתה,
משה פדלון:

אנחנו נבדוק את הפרוטוקול דידי ונביא את זה להחלטת מועצה.

דידי מור:

המועצה רשאית לבטל החלטה בהחלטה חדשה.

דובר:

השאלה מה התקבל .אנחנו לא יודעים מה התקבל.

דובר:

על איזה החלטה מדובר?

עו"ד ענת בהרב קרן :למיטב זיכרוני ,אני אומרת שצריך לעיין אבל למיטב זיכרוני ההחלטה
לא התייחסה לפנייה לבג"ץ.
דובר:

פנייה לשר התחבורה וברגע שהוא לא ענה,

תום סטרוגו :רגע ,אבל אם כבר פנו לבג"ץ ,אז עכשיו למשוך ,מי יחליט?
דובר:

מי שהחליט על הפנייה שזה ראש עיר.

תום סטרוגו :לא ,אני לא חושב .אני חושב שאם כבר שזה צריך לחזור לדיון.
)מדברים יחד(
משה פדלון:

תום אני לא מתכוון ,תום ,תום ,תום סליחה.
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תום סטרוגו :בסטטוס קוו היה בג"ץ.
משה פדלון:

אני לא הגוף,

תום סטרוגו :זה הסטטוס קוו.
משה פדלון:

אני לא הגוף,

תום סטרוגו :ולא שום דבר אחר.
משה פדלון:

שמחליט אם יהיו הסעות בשבת או יהיו מטוסים של אל על אם כן או לא,
אם יהיו אוניות בים .יש ממשלה והיא תקבע.

תום סטרוגו :לא ,זה לא נכון.
משה פדלון:

מה שהממשלה תקבע,

תום סטרוגו :זה לא נכון.
משה פדלון:

זה מה שאנחנו נעשה.

תום סטרוגו :זה לא נכון.
משה פדלון:

הנושא הבא .אני לא ממשלה .יש את ממשלת ישראל והיא אחראית.

תום סטרוגו :אתה צודק אבל יש תחומים מסוימים שהעירייה עושה מעבר לממשלה .זה
נראה לי ,כמו למשל מקרה פעוט ,רגע אחד ,כמו מקרה פעוט ,כמו עניין מאוד
לא חשוב ,כמו החינוך .למשל יש ממשלה ויש עירייה שנותנת מעבר .זאת
אומרת לבוא ולהגיד שהכול זה ממשלה וזהו ,אז בוא נסגור את העירייה ונלך
הביתה.
)מדברים יחד(
תום סטרוגו :דקה רגע ,לא סיימתי ,לא סיימתי .עכשיו ,הנושא הוא חשוב ,הנושא הוא
מהותי .יש רוב של ציבור,
דידי מור:

זה שאילתה.

תום סטרוגו :יש רוב של ציבור ואני חושב,
משה פדלון:

זה שאילתה,

תום סטרוגו :נכון.
משה פדלון:

זה שאילתה ואנחנו עוברים לנושא הבא.

דידי מור:

או קיי ,השאילתה השנייה מר יריב פישר,
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תום סטרוגו :ירון ,אני בעד שהנושא ...
דידי מור:

יש כאן רקע ,אני אעבור ישר לשאלות .כמה פגישות מקצועיות התקיימו מול
המרכז הבינתחומי בנושא בשנה וחצי האחרונות? האם בוצע על ידי עיריית
הרצליה בשנה וחצי האחרונות שמאות של ההסכם ,במידה ואכן אבקש
לקבלו .זה דף מודפס משני הצדדים .שלוש ,מדוע לא הועבר תוכן ההסכם
לידיעת חברי המועצה והנהלת העיר? הועבר על ידי המרכז הבינתחומי .האם
קיימת חוות דעת משפטית המאשרת מתן קרקעות ללא תמורה סבירה
למרכז הבינתחומי? האם  ..הבטיח לנו  ...ללא תמורה סבירה טרם הבחירות
האחרונות? התשובה היא כדלקמן .ההסכם עם המרכז הבינתחומי עדיין
בתהליכים שטרם הסתיימו .לכשיגובש הסכם סופי ,הוא יועבר כמקובל
לדיון ואישור חברי מועצת העיר .שאלה על התשובות שניתנו מה פישר,
בבקשה.

יניב פישר:

כן ,אני מבין,

דידי מור:

על התשובות שניתנו.

יניב פישר:

אני מבין ואני רגיל שמזלזלים במה שאני שואל.

דידי מור:

לא.

יניב פישר:

אני מבקש שלא תזלזלו בחברי המועצה .יש כאן שאלות ,תענו על השאלות.
אין פה תשובה אחת שאני שואל אותה ,אפילו לא אחת ואל תעבדו עלינו .כל
חברי המועצה פה קיבלו את ההסכם הזה בכתב .כולם ראו את ההסכם הזה.
כולם יודעים על מה מדובר.

מאיה כץ:

זה לא מדויק.

יניב פישר:

אנחנו קיבלנו את ההסכם על המרכז הבינתחומי.

מאיה כץ:

לא יריב ,שנייה ,שנייה ,ראו איזושהי תחילת תהליך של התייעצות.

יניב פישר:

לא ,יש הסכם מוכן.

מאיה כץ:

לא נכון.

יניב פישר:

יש הסכם מוכן.

איה פרישקולניק :אני לא ראיתי הסכם.
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כל אחד אמר ,יריב ,יריב,

)מדברים יחד(
מאיה כץ:

אבל תקשיב רגע .חברי הקואליציה בישיבת קואליציה קיבלו איזושהי
טיוטה .היה להם את ההזדמנות להעביר את כל ההערות .בהתאם לכל
ההערות שכל חבר מועצה העביר,

יריב פישר:

מאיה?

מאיה כץ:

התכנסו שוב לדיונים של משא ומתן.

יריב פישר:

מאיה ,שאלה אחת .כמה פגישות מקצועיות התקיימו עם המרכז
הבינתחומי? לא קיבלתי תשובה .האם בוצע בשנה וחצי שמאות ,לא קיבלתי
תשובה .שאלתי גם את מי שאחראית על זה בעירייה .יש פה שאלות ,תענו
את התשובות .זה לפחות המחויבות.

משה פדלון:

תקרא את זה בצומת השרון .כתוב שם הכול.

יריב פישר:

לא ,לא כתוב כאן .אם היה כתוב הכול אז לא הייתי שואל שאלות .זה לא
כתוב.

משה פדלון:

תקרא את זה בצומת השרון .כתוב הכול.

יריב פישר:

תמשיך לעשות הסכמים סודיים ,תמשיך ככה לעבוד.

משה פדלון:

אין שום הסכם סודי.

יריב פישר:

מעניין מאוד.

משה וענקין :דיברנו בנושא הזה .אין שום הסכם סודי .הייתה שקיפות מלאה .דיברנו על
זה עם כולכם במועצה במפגשים ובלשכת ראש העיר.
)מדברים יחד(
משה וענקין :לא היה שום הסכם ,אין הסכם בכלל.
צבי וייס:

יכול להיות טיוטות ,ניירות.

משה וענקין :אין שום דבר.
צבי וייס:

הכול זה בחזקת ניירות.

משה וענקין :שום דבר אין.
צבי וייס:

הסכם אין עד עכשיו.
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משה וענקין :ראש העיר אמר מפורשות שהמועצה תחליט.
יריב פישר:

זה אני מסכים איתך אבל זה לא קשור להסכם.

משה וענקין :אין שום הסכם סודי.
יריב פישר:

אין הסכם?

משה וענקין :אין הסכם.
)מדברים יחד(
יהודה בן עזרא :אני אענה לך לפרוטוקול ולצילום ,תצלם אותי .אני מבקר את עבודת המטה
של משא ומתן,
יריב פישר:

אז איפה התשובות?

יהודה בן עזרא :רגע ,רק היום העברנו טיוטה מספר .18
יריב פישר:

יש כאן שאלות ,תענו לשאלות.

יהודה בן עזרא :יש לנו חילוקי דעות עם המרכז הבינתחומי על התנאים של ההסכם ,עוד לא
הסתיים .אנחנו במשא ומתן .היום ,היו העברתי,
יריב פישר:

יהודה?

יהודה בן עזרא :היום העברתי,
יריב פישר:

אני חבר מועצה .יש לי זכות לשאול שאלות ולקבל תשובות .לא קיבלתי
תשובה כאן.

יהודה בן עזרא :מה לא קיבלת תשובה?
יריב פישר:

כמה פגישות מקצועיות התקיימו? שאלתי ,אין תשובה.

משה פדלון:

.32

יריב פישר:

האם בוצע ,האם בוצע שמאות? אין תשובה .זה מה שאני מבקש מכם .אפשר
לקבל תשובות?

יהודה בן עזרא :להגיד לך  20פגישות 30 ,פגישות.
יריב פישר:

אני רוצה לדעת.

יהודה בן עזרא :אני סופר את הפגישות?
יריב פישר:

על הסכם כזה חשוב כדאי לדעת.

יהודה בן עזרא :אבל ההסכם ,אבל ההסכם על כל השאלות שאתה שואל לרבות השמאות
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וכל שאר הדברים יובא למועצה.
משה וענקין :ברור.
יהודה בן עזרא :עם כל הסעיפים.
יריב פישר:

אני מבקש תשובות לשאלות .מותר לי.

יהודה בן עזרא :אין הסכם .אתה אמרת,
יריב פישר:

יש כאן שאלות ספציפיות .אני מבקש תשובות לשאלות .לא נתתם אותן
היום ,אתם רוצים לענות לי באי-מייל ,תנו באי-מייל ,זה לפחות מה שלי
מותר לפי החוק .אני מבקש תשובות לשאלות .לא למרוח אותי.

משה פדלון:

אין בעיה.

דידי מור:

טוב ,השאילתה הבאה ,מכרז לתפקיד אגף תנו"ס .האם יצא המכרז לתפקיד
מנהל מחלקת תרבות נוער וספורט? במידה וטרם אבקש לדעת מדוע .תשובה,
טרם פורסם מכרז למנהל אגף תנו"ס .בפועל המנכ"ל ממשיך גם בתפקידו
הקודם והכול במשכורת אחת.

דובר:

ועושה את זה טוב.

דובר:

מי?

תום סטרוגו :המנכ"ל.
דידי מור:

אם אני הייתי אומר ,היית אומר שאני מתחנף ,אז לא.

יריב פישר:

אין לי ספק שאתה עושה את זה טוב ,אין לי שום ספק ,אבל במסגרת השאלה
אני רוצה להגיד שלא לקיים את המכרז ,לא לקיים את המכרז הזה זה מראה
על משהו מאוד לא נעים בריח שלו .לא לקיים את המכרז הזה זה מראה
זלזול על מה שאתה עשית במשך תקופה מאוד ארוכה .זה מה שאני חושב
בעניין הזה .אני מכיר אותם מספיק שנים .אתה רוצה אני אסביר לך אחר
כך.

משה פדלון:

בבקשה המנכ"ל.

דידי מור:

או קיי ,אנחנו עוברים לנושא הבא על פי סדר היום .ישיבת מועצת העיר
בחודש מאי  ,...ראש העיר משתדל לעבור במוסדות שונים בעיר  ..המועצה
כדי למצוא מועד קרוב עם הגופים האלה .האם יש הערות או התנגדות? פה
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אחד ,תודה רבה .את פרלמנט הילדים ראיתם.
משה פדלון:

אני רק רוצה להגיד שבשעה שש וחצי אני עורך סיור מודרך .מי שמעוניין,
לעשות סיור ,להיפגש עם החוסים שם.

דידי מור:

או קיי.

תב"רים
דידי מור:

תב"ר חדש  – 1803עבודות פיתוח ושדרוג גן בארי ,אגף שאיפה 450 .אלף
שקל .הערות? פה אחד ,תודה רבה .פיתוח מדרגות ברחוב פנחס רוזן על ידי
אגף ההנדסה .הערות?

יוסף לונדון:

כן.

דידי מור:

כן.

יוסף לונדון:

אני מבקש לחזור בקצרה על מה שאמרתי בוועדת כספים לגבי התב"ר הזה.
התב"ר הזה ניתן לביצוע לחברה למשק וכלכלה .אומנם זה לא תב"ר  ,..זה
תב"ר בסכום של  200אלף שקל אבל עדיין אני חושב לפנות לחברה למשק
וכלכלה זה הפיתרון הקל .אני הייתי ממליץ כשיטה ,לאו דווקא על התב"ר
הזה ,אני אמליץ אבל כשיטה לשקול שתי חלופות לפני שפונים לחברה למשק
וכלכלה .חלופה ראשונה לפרסם מכרז וחלופה שנייה לפנות לחברה לפיתוח
הרצליה .אני חושב שהחברה לפיתוח הרצליה ראויה לקבל פרויקטים .אני
חושב שהיא עשויה להפתיע לטובה .יש שם הנהלה חדשה והייתי בהחלט
ממליץ לבדוק ואת היכולות של החברה לפיתוח הרצליה .אני משוכנע
שהיכולות האלה יוכיחו את עצמן בצורה חיובית .עד כאן ,תודה.

יריב פישר:

יש החלטה שהפסיקו לתת לה פרויקטים?

יוסף לונדון:

לא ,לא ,לא הפסיקו .לא הפסיקו לתת פרויקטים לחברה לפיתוח הרצליה.
חד משמעית לא הפסיקו .יש פרויקטים שהם מקבלים ויש פרויקטים שהם
יקבלו .אני רק הטענה שלי ,כיוון שהחברה הזאת קיימת ואני חושב שיש לה
פוטנציאל מאוד מאוד חיובי למען תושבי העיר ,לפני שפונים לחברה למשק
וכלכלה ,לבחון חלופות נוספות.
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משה פדלון:

תודה .דידי תמשיך.

דידי מור:

התב"ר הבא שביל אופניים הרצליה תל אביב ,הפקעות ,ביצוע על ידי אגף
ההנדסה על סך מיליון שקל .האם יש הערות?

מאיה כץ:

אני רק רוצה להגיד שזה תהליך מאוד מאוד מורכב ויסודי ,גם במשמעויות
שלו ,כי זה בעיקר עבודה מול משרד התחבורה אבל זה צעד מאוד חיובי בכל
הנושא של קידום שבילי אופניים בעיר ואנחנו מקווים שמשרד התחבורה
ימשיך לתת לנו גיבוי בכל הפיתוח של שבילי האופניים ותקציב ותכנון
מפורט עד הסוף.

תום סטרוגו :אפשר רגע להבין ,אפשר רגע להבין מה עכשיו מיועד מעבר לכותרת הפקעות?
מאיה כץ:

מה?

תום סטרוגו :למה זה מיועד עכשיו ,העניין הזה של ההפקעות ,מה? איזה מקטע? על מה
מדובר? קצת לקבל על זה פרטים אם אפשר.
מאיה כץ:

ממחלף הסירה לכיוון תל אביב.

תום סטרוגו :וההפקעה ,זה כבר ממש לקחת את השביל אלינו או שזה שלבים מוקדמים
יותר?
מאיה כץ:

זה להתחיל את התהליך של ההפקעה.

תום סטרוגו :להתחיל ,לקחת ,איפה אנחנו נמצאים שם ,מישהו יודע להגיד? בהפקעות?
מאיה כץ:

לא .לאה לא נמצאת פה.

משה פדלון:

כן בבקשה יהונתן.

יהונתן יסעור :קודם כל אני רוצה לברך על התב"ר הזה .השטח לאורך כביש החוף הוא של
הרצליה ,רק הוא עדיין לא היה בבעלות העירייה ולכן כבר שנתיים או שלוש
עובדים על האיתור של בעלי הקרקע בשביל להוציא את המסמך הזה שכרגע
בשעה טובה הולך להתממש והעירייה תשלם ,זאת אומרת תפקיע את
האדמות בפועל ,אז אני רוצה לברך .אני רוצה להזכיר שיש פרויקט של מע"צ
בנושא של שביל אופניים לאורך כביש החוף וכדאי לפנות ולרענן את זה שם,
לראות ,ליהנות מהתקציב שיש להם שם.
תום סטרוגו :זה מתחבר לקטע של תל אביב?
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כן ,כן.

יהונתן יסעור :כן ,כן.
תום סטרוגו :כתוב הכתובת מערבית לכביש .2
יהונתן יסעור :הוא מתחבר לשוצמן.
תום סטרוגו 8 :חלקות .32-26 ,בדיוק איפה?
מאיה כץ:

זה תהליך שמתקדם.

דידי מור:

מי בעד התב"ר הזה? פה אחד ,תודה רבה .תכנון רכבת אווירית לאזור
התעשייה.

דובר:

מה זה?

מאיה כץ:

תסביר.

דידי מור:

זה רכבת מטוס.

גרי גוזלן:

אני במהלך כמה החודשים האחרונים נתקל יותר ויותר בתלונות
מהמנכ"לים של החברות ששוקלות אם להעביר את החברות או להגביל את
הפעילות שלהן בתוך אזור התעשייה ואנחנו כל הזמן חושבים על פיתרונות
שבסוף לא יהיה פקק אחד גדול כמו שקורה היום שאנשים שמגיעים לעבודה
מחכים בסופו של דבר שעה עד שעה ועשרים רק כדי להיכנס לתוך אזור
התעשייה .זה איזשהו פרויקט שנאס"א פיתחו אותו לפני משהו כמו שנה
וחצי .אנחנו ,אני הבאתי את זה באיזשהו מגזין והתחלנו להיכנס לעומק של
הפרויקט ובסוף השאיפה זה לעשות רכבת אווירית מתחנת הרכבת עד לאזור
התעשייה ומאזור התעשייה לחוף הים ,למרינה ,ובהמשך גם תל אביב וגם
נתניה עובדות על התשתית של הפרויקט הזה ולחבר את זה בעצם כציר אחד
שיחבר את כל האזור.

תום סטרוגו :מה זה רכבת אווירית גרי? מה זה?
)מדברים יחד(
מאיה כץ:

זה כמו רכבל.

איה פרישקולניק :אומרים רכבל.
מאיה כץ:

כן.
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תום סטרוגו :כתוב פה רכבת.
גרי גוזלן:

אפשר לשנות את השם לתחבורה עילית אז זה יישמע פחות.

תום סטרוגו :רכבת אווירית זה ...
)מדברים יחד(
גרי גוזלן:

אני אשמח לשלוח חומרים.

תום סטרוגו :רגע ,רגע ,בואו נשמע את הבן אדם.
גרי גוזלן:

מי שמעוניין ורוצה להבין בנושא ,אני אשמח לשלוח לו חומרים כדי שיראה
את הפרויקט.

דובר:

תפיץ לכולם ,לכל חברי המועצה.

תום סטרוגו :בדיוק.
דובר:

תפיץ לכולם ,לכל חברי המועצה ונראה במה מדובר.

דובר:

כי חלקנו ראינו את זה כבר.

משה פדלון:

בבקשה יוסי.

איה פרישקולניק :אהבנו.
משה פדלון:

כן.

יוסף לונדון:

אני מברך על הרעיון ,אני מברך על היוזמה .אני חושב שזה חשוב .אני תומך
בזה בכל ליבי .אני רק רוצה להסב את תשומת הלב שבמתווה שאותו חלק
מאיתנו זכו לראות ,מדובר על קרוניות מאוד מעוצבות ,מאוד יפות,
עתידניות ,הבעיה שהקרוניות האלה הן מיודעות אך ורק לשני אנשים.

גרי גוזלן:

נכון.

יוסף לונדון:

וזה אבן נגף.

גרי גוזלן:

זה לא אבן נגף כי בסופו של דבר התכולה ,ה capacity-שלו מסוגל להעביר
עד  10אלפים איש בשעה שזה בתשתית הקיימת .זאת אומרת שזה לא יהווה
אבן נגף.

יוסף לונדון:

זה אבן נגף כיוון שאנחנו עדיין יש גם משפחות ,כאשר מדובר על עובדי היי
טק ובתעשייה האווירית שרוצים לעשות את זה ,אין בעיה לעשות קרונית
לשניים.
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גרי גוזלן:

או קיי.

יוסף לונדון:

אבל אם רוצים שזאת תהייה תחבורה עממית ואני מקווה בכל ליבי שאכן כך
זה יהיה ,יש עדיין מושג שקוראים לו משפחה וכשמשפחה רוצה לנסוע ביחד
והקרונית מיועדת רק לשניים ,זאת אומרת שאם יש משפחה עם כמה ילדים,
זה הופך לדבר בלתי ,למשימה בלתי אפשרית.

גרי גוזלן:

לא ,כי אפשר לנסוע בקרונית אחרי קרונית אחרי קרונית.

תום סטרוגו :מתפצלים.
)מדברים יחד(
מאיה כץ:

אתה מזמין את הקרוניות בתחנה אחת וכולם נוסעים ביחד לאותה התחנה
והם יורדים ביחד.

יוסף קוממי :חבר'ה ,אין סוף לזה ,חבר'ה ,להביא ג'מבו בשביל להעביר קבוצות .אם זה,
כמה אמרת בשעה?
מאיה כץ:

 10אלפים.

גרי גוזלן:

 10אלפים.

יוסף קוממי 10 :אלפים,
ליאת תימור :אפשר גם שטיחים כמו בתימן ,זה הכי טוב.
דובר:

אנחנו מתווכחים על משהו שיקרה ממש מחר.

דידי מור:

מי בעד? פה אחד .תודה רבה.

דובר:

דידי רק שאלה .התב"ר זה כבר התכנון של הדבר הזה ,התכנון?

מאיה כץ:

כן.

דובר:

זה יעלה טיפה יותר מ 200-אלף שקל בסוף.

משה פדלון:

התחלנו בעבודת מטה ,זה רק מקבל את ברכת משרד התחבורה.

דובר:

או קיי.

מאיה כץ:

ומשרד האוצר.

דידי מור:

מיזוג אוויר ושיפוץ אולם הספורט אלון .הערות?

דובר:

למען הגילוי הנאות ,הבן שלי לומד שם .מותר לי להצביע על זה?

)מדברים יחד(
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מי בעד ירים את ידו? פה אחד ,תודה רבה .שינוי מימון תב"ר מרכז תחבורה
החדש ,אגף הנדסה .הערות? פה אחד .מקבלים כסף ,זה בסדר .תב"ר חדש
 – 1807הקמת חניון ציבורי ברחוב ספיר ,החברה לפיתוח הרצליה .הערות?
פה אחד ,תודה.

דובר:

זה תת קרקעי?

מאיה כץ:

לא .עילי .בתור התחלה.

משה פדלון:

כן.

דידי מור:

הקמת חניון ציבורי ליד סובארו .הערות?

דובר:

סבארו ,לא סובארו.

דידי מור:

סבארו.

דובר:

סובארו זה רכב יפני.

דידי מור:

סבארו.

יהונתן יסעור :איפה זה סבארו? באיזה כתובת סבארו?
מאיה כץ:

המנופים.

יהונתן יסעור :תכתבו מנופים .מה זה סבארו? מה זה ,לפי מסעדות הולכים פה?
דובר:

זה לא מסעדה.

יהונתן יסעור :עושים פרסומת למסעדה?
איה פרישקולניק :מילא למסעדה טובה.
)מדברים יחד(
דידי מור:

התרשמתי שהתב"ר הזה הוא פה אחד אלא אם כן מישהו יגיד משהו אחר.
שינוי רמזורים ,מדינת היהודים .פה אחד ,תודה .תוספת תב"ר רחוב החרש
החברה לפיתוח הרצליה .הערות? פה אחד ,תודה.

גרי גוזלן:

עכשיו ,מי שלא מבין מה זה ,אנחנו פותחים ברחוב החרש עוד ציר כניסה
לתוך אזור התעשייה .שוב ,אני מציין שאנחנו כל הזמן חושבים איך לשפר
שם את התחבורה ,כי זה דבר הכי קשה שאנחנו מתמודדים אתו היום.
באותה הזדמנות אני רוצה להודות לראש העיר ומנכ"ל העירייה על שיתוף
הפעולה של תשתיות.
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משה פדלון:

רק לציין יוסי שארבעת הפרויקטים האחרונים החברה הכלכלית עשתה.

דובר:

במיליונים .ה 200-אלף שקל שאתה משקיע זה גרעינים לעומת מה שיש פה.

אלעד צדיקוב :מה שהוא אמר זה נכון ,צריך לבדוק דרך החברה הכלכלית אם זה באמת
עולה,
משה פדלון:

בסדר ,החברה הכלכלית בלו"ז שלה היום היא על דרך המלך.

דובר:

על דרך המלך.

אלעד צדיקוב :מה שהבנתי שעד היום זה לא היה ככה.
משה פדלון:

עזוב ,מה שעבר עבר ,תשמע את הביצועים שלהם בחודשים הקרובים .הם
מבטיחים לקבל הרבה מאוד עבודה .הם לא ינוחו .בבקשה.

דידי מור:

בתקציב הרגיל לשנת  2015יש סעיף תוספות .האם יש למישהו הערות?

יהונתן יסעור :דידי ,בקשר לתב"רים ,אנחנו בשלושה החודשים האחרונים ,אחרי אישור
התקציב ,הוספנו הרבה מאוד תקציב לתב"רים ,יש המון תב"רים במסגרת
התקציב .האם אפשר לקבל עדכון מה התקציב הכולל של התב"רים כי
התוכנית השתנתה?
משה פדלון:

קודם כל התקציב,

יהונתן יסעור :היה ,300
משה פדלון:

התקציב הכולל הוגש לכם כאן ,פה.

יהונתן יסעור :אבל מאז ,מאז ישנם,
משה פדלון:

מאז ישנם שינויים והתאמות.

יהונתן יסעור :אבל בשונה מהתקציב הרגיל שיש את הפלוס ואת המינוס שאנחנו מאשרים
את זה ורואים שהתקציב נשאר באיזושהי מסגרת ,בתב"רים אנחנו לא
רואים עם גידול כל כך משמעותי של עשרות מילונים ,לא של זה ,על ה320-
מיליון נדמה לי ,זה  328היה התקציב המקורי ,השאלה לכמה הוא הגיע
עכשיו.
מאיה כץ:

אל תדאג ,גולן לא נותן לנו לזוז מילימטר.

יהונתן יסעור :אבל אני רוצה לדעת.
משה פדלון:

אני חייב להעביר לחבר המועצה את הנתון הזה ,הכול בשקיפות מלאה.

"חבר" – הקלטה ותמלול

03336

31

ד.נ.

תום סטרוגו :לא ,חלק מהדברים זה הקדמות .זה לא תב"ר שאושר שינויים קוסמטיים.
משה פדלון:

אנחנו לא חורגים.

יהונתן יסעור :אין מינוס ,יש רק פלוס .אין פה שום מינוס .יש הקדמות ,נכון?
רו"ח גולן זריהן :בכל תב"ר גם אם  ..אם אין לו מקור תקציבי הוא לא יכול להתבצע.
דובר:

הוא לא מבוצע אם אין כסף.

משה פדלון:

יש לנו מערכת כספית אחראית והגזבר עוקב אחרי הדברים האלה אבל אנחנו
נעדכן אתכם.

יהונתן יסעור :תודה רבה.
משה פדלון:

בבקשה.

דידי מור:

סעיף ט' שינויים והעברות מסעיף לסעיף .האם יש למישהו הערות?

רו"ח גולן זריהן :יש בעצם שני דפי שינויים .אחד הוא תחת הכותרת שינויים ג' ואחד תחת
הכותרת שינויים ד' .אז שינויים ג' זה הראשון ,אם יש שאלות לגביו.
דידי מור:

אין ,תודה רבה .שינויים ד'?

יהונתן יסעור :יש לי רק בקשה אחת .בתור  ..לנגישות .נא להדפיס את זה בגודל שאפשר
לקרוא .לא ,זה מוגש ב,
רו"ח גולן זריהן :מה עם האנשים שרואים רק בקטן?
)מדברים יחד(
ירון עולמי:

גולן ,איך יכול להיות שמתקציב שחשבו שיהיה אפס יש עוד פחות  250אלף
שקל?

רו"ח גולן זריהן :יש לך הסבר מצד שמאל .קראת אותו?
תום סטרוגו :הוא קטן מדי לקרוא.
ירון עולמי:

לא ,לא הבנתי.

רו"ח גולן זריהן :קודם כל זה לא פחות .פחות בהכנסות זה בעצם ועוד ,בסדר?
ליאת תימור :זה בהפוך על הפוך הוא אומר.
רו"ח גולן זריהן :תסתכל על ה ,הכותרת היא הכנסות.
ירון עולמי:

כן.

רו"ח גולן זריהן :הכנסות במינוס זה בעצם תוספת הכנסות ובהוצאות זה בפלוס .בסדר?
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תום סטרוגו :סע ,סע ,סע.
דידי מור:

טוב ,למען הסר ספק ,שינויים ד' ,פה אחד .יש הערות? תודה.

דו"ח כספי
דידי מור:

דו"ח כספי .האם יש הערות? אין הצבעה על הסעיף הזה ,זה דו"ח.

משה פדלון:

מוכן הגזבר לשתי דקות לסקירה?

רו"ח גולן זריהן :כן.
משה פדלון:

בבקשה הגזבר.

דידי מור:

בבקשה הגזבר.

רו"ח גולן זריהן :הכנו לכם למעשה תקציב כתוב ,אני אעבור אליו רק בקצרה ,שמרכז את
התוצאות של רבעון  .4רבעון  4מן הסתם זה הדו"ח השנתי ,או קיי? זה
הדו"ח הבלתי מבוקר ,בהמשך יבוא גם דו"ח מבוקר .אנחנו מקווים
שהתוצאות תהיינה טובות כמו בכל השנים לשמחתנו .אבל בגדול מדובר
בדו"ח שמשאיר אותנו בסוף  2014עם תוצאה של שבהם ההכנסות גבוהות
מההוצאות ב 10-מיליון שקל וזאת כמובן לאחר העברה של  15מיליון שקל
לקרנות לפי מה שאישרנו במסגרת שינויי התקציב שהיו .ב 2014-היה 8
מיליון שקל ,לאחר העברה של  20מיליון שקל .כאן זה  25ושם זה  ,8או 8
תלוי איך רוצים לספור את זה .סך הכול ההכנסות העצמיות  77אחוז ,כך
היה גם בשנה מקבילה אשתקד .הוצאות השכר  38אחוז ,כך היה גם בשנה
שעברה 40 .. .מיליון שקל היווה  50אחוז ,בשנה קודמת היה מיליון אחד
יותר אבל גם היווה  50אחוז .עומס המלוות לשמחתנו הולך ומצטמצם .יש 3
אחו זו 20-אחוז .העודף המצטבר לסוף שנת  2013עומד על  23מיליון שקל3 ,
אחוז מהתקציב .בסוף  2013הוא עמד על  33מיליון שקל והיה  4אחוז
מהתקציב .גם שם ,גם השנה וגם שנה שעברה הייתה העברה מהעודף הזה
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לתקציב הבלתי רגיל במסגרת דיוני ,אישורי התב"רים ודיברנו על זה .סך
היתרה בקרנות הלא מתוקצבות עומדת על  178מיליון שקל נכון לסוף השנה
ובתב"רים על  138מיליון שקל .ב 2013-שני המספרים היו נמוכים יותר128 ,
מיליון שקל בקרנות ו 113-מיליון שקלים בתב"רים .זה התקציר שלי לדו"ח.
דידי מור:

או קיי .חוקי עזר.

ירון עולמי:

שנייה.

דידי מור:

מה?

ירון עולמי:

קודם כל צריך לשבח את הגזבר ,בכל זאת זה,

)מדברים יחד(
ירון עולמי:

אם יש תוצאות טובות ויש רזרבות ויש עודף והעירייה מתנהלת כמו שצריך
והגזברות מתנהלת כמו שצריך ,צריך גם להגיד מילה טובה.

משה פדלון:

תודה לגזבר ולצוות שלו שעושה עבודה מקצועית ויישר כוח לכולם ,באמת
תודה.

חוקי עזר
דידי מור:

תיקון שני חוקי עזר .גבירתי היועצת ,יש פה ,אייל פה? מי מסביר את זה?

תום סטרוגו :אייל פה.
עו"ד ענת בהרב קרן :אייל פה.
משה פדלון:

אייך רייך.

דידי מור:

אייל?

מאיה כץ:

את רוצה שאני?

עו"ד ענת בהרב קרן :לא ,לא.
)מדברים יחד(
עו"ד ענת בהרב קרן :נמצאים פה בפניכם שני חוקי עזר של הרצליה .הראשון הוא חוק
הפיקוח על ה ...והשני זה חוק עזר הכרזת מקומות רחצה .התיקונים האלה
מתייחסים לשני  ,..הדבר הראשון הפרדה בפעילויות הספורט ,אפשרות
להפרדה בפעילויות הספורט ב 30-השנים לחופי הרחצה .מאיה ,אם תרצי
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להרחיב אחר כך בעניין הזה.
מאיה כץ:

צריך להסביר לכם איך  ..זה יגיע.

עו"ד ענת בהרב קרן :אז תוכלי תיכף .אז תוכלי להסביר את זה .באשר לנושא של כניסת
כלבים לתחום חופיה ים ,התקבלה פה החלטה ,אנחנו סברנו שעל פי חוקי
העזר הקיימים שלנו ,האמת לא חוק העזר שלנו אלא החוק הארצי של
החזקת כלבים ,ראש העיר יכול לקבוע אזורים שבהם יסתובבו כלבים בלי
רצועה ובלי מחסום ונקבע אזור כזה באזור חוף הים.
מאיה כץ:

חוף סידנא עלי.

עו"ד ענת בהרב קרן :בסידנא עלי .לאור עתירה שהוגשה ותהיות שהעלה בית המשפט ,לנו די
ברור שהחוק הארצי,
מאיה כץ:

גובר.

עו"ד ענת בהרב קרן :גובר ואפילו עכשיו יצא תזכיר חדש של חוק החזקת כלבים שמבקש
לקבע את זה שחוק החזקת הכלבים גובר על כל חוקי העזר .אבל מאחר ובית
המשפט העלה ספקות והוגשה עתירה בנושא אז החלטנו ,אז החלטנו לתקן
את חוק העזר ובעצם להתאים את חוק העזר שלנו לחוק הארצי ,מה
שבעינינו ממילא היה גם קודם לכן ,וזה התיקון שנמצא פה לגבי הכנסת
כלבים לתחום חוף הים ובמקביל תיקנו גם את חוק עזר להרצליה פיקוח על
כלבים .יתר הדברים מפורטים פה בדברי ההסבר ומאיה אם את רוצה
להוסיף עוד משהו.
מאיה כץ:

לא ,זה רק מתחבר להחלטה שכבר קיבלנו פה בעבר ,לאשר מקטע מסוים
בחוף הים כחוף כלבים רשמי ומסודר ,שאנשים יכולים לבוא ולתת לכלבים
להסתובב בלי רצועה ,וזאת מה שנקרא הבירוקרטיה האחרונה שעוד נותרה
לנו כדי להסדיר את העניין מבחינה מקומית ורק לתת לכם את הקישור ,זה
הכול.

אלעד צדיקוב :זה מקום מגודר?
מאיה כץ:

מה?

אלעד צדיקוב :המקום בחוף הים הוא מגודר?
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לא ,אבל זה לא חוף רחצה.

תום סטרוגו :חוק סידנא עלי לא חוף רחצה?
מאיה כץ:

זה רחוק מאוד מהאנשים.

ליאת תימור :למטה לא.
מאיה כץ:

כן.

)מדברים יחד(
מאיה כץ:

זה הפרדה מאוד ברורה ,מאוד מסודרת.

משה פדלון:

כן יוסי ,בבקשה.

יוסף לונדון:

בנושא הכלבים .למרות שזה לא מופיע בחוק העזר ,אני רוצה לומר מספר
מילות  ..ללא חרוזים .בנושא של הכלבים מעבר לנושא של גינות כלבים
ואפשרות ללכת עם כלב בחוף הים שאני מאוד תומך בזה ,יש בעיה של כללי
כלבים ברחובות .נכון ,דומני שהבעיה הזאת הצטמצמה אבל היא עדיין
קיימת ומי שדורך ,ולמי שדורך בערמה הלא סימפטית הזאת ,לא כל כך
חשוב לו שיש שיטור ,יודע שהוא דרך על זה ,אז אם אפשר להביע משאלה
או בקשה להגביר את האכיפה ,את הקנסות למען יראו ויראו ושאת התופעה
הזאת נשתדל להעלים אותה .בנוסף ,אם דיברנו קודם על מתקן ,על מכונית
שטיפה של פחי האשפה ,אינני יודע אם בעיר הרצליה יש מה שמכונה בלשון
העם קקנוע ,מתקן מכני בניהול עיריית תל אביב.

מאיה כץ:

בדקנו את זה כבר לפני מספר חודשים ואני ארחיב לך בהמשך מה ..
מהבדיקה.

יוסף לונדון:

הבנתי ,כמדומני שיש עוד אמצעי מאוד מאוד יעיל בזה  ..של כלבים ,דומני
שזה כבר נוסה.

תום סטרוגו :אבל העלות של זה היא מטורפת לעומת ה,
מאיה כץ:

את זה לא בדקנו.

יוסף לונדון:

יש לי בקשה .אין לי מ טרה להעמיס  ..כבד על תקציב העיר אבל אם אפשר
בהזדמנות הזאת שמדברים על נושא הכלבים ,לבדוק גם אפשרות של
בדיקות  ,DNAאם העלויות שלהן סבירות.
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משה פדלון:

כן.

יוסף לונדון:

אם תוכל לענות ,אני אשמח להקשיב.

משה:

א' עשינו הבדיקה ,זה עלה לפני שנה וחצי  ...זה עלה  300שקל רק הכנסת
הנתונים למחשב  ..של  5,800שקלים  ...להשקיע במיידי כדי להכניס את
הנתונים פנימה .גם מבחינה משפטית זה לא יתפוס כי הכלב לא שואלים את
האדון  ,...כל הבדיקות שעשינו ,החלטנו לא לגעת בזה ...

יוסף לונדון:

אני מודה לך את התשובה .אני מודה על הבדיקה ואני מקבל את כל מה
שאתה אומר ,כרגיל אני רוצה להוסיף ,ורק בכל זאת אם אפשר להגביר את
האכיפה ,דומני שכל התושבים בעיר יהיו אסירי תודה.

ירון עולמי:

אני רוצה לשאול.

משה פדלון:

כן?

ירון עולמי:

קודם כל אני ,נתחיל מזה שבלי קשר אני בעד שיהיה מקום שבעלי כלבים
יוכלו לשחרר את כלביהם כולל בים .הדאגה היחידה שלי היא מכך ,ובדיוק
נגעת בזה ,שהחוף לא מגודר ,זה בעצם חוף שגם הולכים בו וגם זה חלק
מהרצועה שהיא עדיין רצים בה.

מאיה כץ:

זה לא מדויק .זה לא מדויק .כי לקחנו בכוונה את החלק האחרון שיש לך סוג
של תיקון בסופו של דבר וברגע שאתה מגיע לחלק הזה ,יש לך מספיק שילוט
שמורה שמכאן ואילך אז יש פה חוף .עכשיו ,כן יש איזשהו,

ליאת תימור :לא ממש מאיה.
ירון עולמי:

לא ,שנייה,

מאיה כץ:

תראו ,בתל אביב זה עובד נהדר ,ברשויות אחרות זה עובד נהדר.

ירון עולמי:

לא ,בחופים שהם ממש נידחים שאי אפשר לעבור.

מאיה כץ:

לא נכון.

ירון עולמי:

אני אגיד לך מה הפחד שלי.

מאיה כץ:

עשינו סיור בחופים .זה לא נכון.

ירון עולמי:

שנייה מאיה ,רק שנייה ,אני בא מנקודה שאני בעד אז בואי תנסי להבין
אותי .הפחד שלי ,החשש שלי זה שבמסגרת ריצה של אנשים או אפילו ירידה
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שלהם ,ברגע שכלב יתקוף בן אדם ,מי דואג לזה? מי אחר כך אחראי על
הנושא הזה? האם מבחינה משפטית יוכל בעל הכלב להשיט על העירייה?
מאיה כץ:

בעל הכלב אחראי לזה וכתוב בשילוט.

ירון עולמי:

הוא יגיד אני ,זה המקום שמותר לי לשחרר את הכלב.

תום סטרוגו :לא ,אסור לשחרר את הכלב.
מאיה כץ:

לא ,יש שלט.

ירון עולמי:

למה? היא אומר שבאזור הזה כן יהיה מותר.

מאיה כץ:

ירון יש שלט ,יש שילוט שם מאוד מוסבר ,בדקנו את הכול משפטית ,עשינו
פה עבודה מעמיקה בכל הנושא הזה של כמה חודשים טובים עם הווטרינר
העירוני ,עם משה ביטון ,עם היועצים המשפטיים ,הלכנו לסיורים ,בדקנו את
כל הדברים .אם אתה רוצה לייצר בחוף הים כמו תחושה של כלבייה עם
רשתות זה משהו אחר.

ירון עולמי:

לא ,לא.

מאיה כץ:

אבל תלך לראות את השטח.

ירון עולמי:

גם גינת הכלבים זה כלבייה עם רשתות .יש סיבה.

מאיה כץ:

אבל השטח שנבחר בחוף הים הוא בכוונה שטח,

עו"ד ענת בהרב קרן :כלב תוקף אדם,
ירון עולמי:

לא ,אבל הילדים לא ייכנסו לגינת כלבים ואנשים יעברו שם בריצה,

מאיה כץ:

ירון אבל אתה לא מקשיב .לך תראה את השטח שנבחר לטובת העניין .זה
שטח שהוא בסוף רצועת החוף .אנשים מבינים שמהמקטע הזה ואילך ,בוא
תבין ,יש קרוב ל 6-אלפים משפחות שמחזיקות כלב רשומות היום בעיר
הרצליה 6 .אלפים בתי אב ,זה לא מעט ,זה אוכלוסייה,

יהונתן יסעור :זה רק הרשומים .יש עוד לא רשומים.
מאיה כץ:

זה רק הרשומים ויש כאלה שלא רשומים .עם כל הכבוד לאנשים,

)מדברים יחד(
מאיה כץ:

להסתובב.

ירון עולמי:

מדובר על כל השנה שבקטע הזה יוכלו לשחרר שם את הכלבים?
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כן.

תום סטרוגו :יש שילוט ,יש שילוט גם לכאלה שרצים? יש שילוט לכאלה שרצים שייזהרו?
גרי? שילוט לאלה שרצים ,שמזהיר גם את אלה שרצים מהחשש של ירון.
דובר:

הכלב קשור או לא קשור?

תום סטרוגו :זה מה שצריך.
)מדברים יחד(
ליאת תימור .. :אתה יכול ללכת עם כלב שקשור.
מאיה כץ:

איפה מותר ואיפה לא מותר .יש שם רק סעיף שמדבר על הנושא של חוף ים
לכלבים .על זה אנחנו מדברים .זה היה השינוי .נכון ענת? כי  ...שאל שאלה
ואני לא בטוחה שאני מדייקת.

עו"ד ענת בהרב קרן .. :שנמצא בחוף הים,
מאיה כץ:

לא ,הוא שאל,

ירון עולמי:

הכלב קשור או לא קשור?

תום סטרוגו :לא קשור.
ירון עולמי:

בחוף הים.

עו"ד ענת בהרב קרן :אפשר לקבוע אזור שבו לא חל חובה להחזיק את הכלב קשור ברצועה.
מאיה כץ:

לא בכל רצועת החוף.

עו"ד ענת בהרב קרן :השילוט הזה תותר כלבים קשורים לרצועה גם בעונת הרחצה לחופי ים
שאינם מוכרזים ,לחופי ים שאינם מוכרזים וראש העיר  ...שבהם ניתן
לשחרר כלבים.
יריב פישר:

זה סוג של גינת כלבים על החוף.

יהונתן יסעור :חוף כלבים ,חוף כלבים.
יריב פישר:

כן.

מאיה כץ:

רק מדובר יריב בשטח הכי,

יריב פישר:

כן ,כן ,מכיר ,אני יודע .בסדר ,בסדר גמור ,קיבלתי תשובה.

משה פדלון:

או קיי.

ליאת תימור :מי שמכיר את זה טוב זה באמת לא יפריע לאף אחד.

"חבר" – הקלטה ותמלול

03336

דידי מור:

39

ד.נ.

או קיי רבותיי ,נעשה הצבעה על שני השינויים המבוקשים .פיקוח על כלבים,
האם יש הערות? פה אחד .תודה רבה.

ליאת תימור :כל הכבוד מאיה.
דידי מור:

הסדרת מקומות רחצה ,הערות?

איריס אתגר :לי יש רק שאלה .איפה הולך להיות מקום הרחצה? איפה זה מיועד?
מאיה כץ:

בשאר חופי,

ליאת תימור :בגינת כלבים.
תום סטרוגו :לא ,לגבי הספורט .התיקון השני .ברגע שמונעים גם וגם ,איפה ,לאן מייעדים
את הפעילות הספורטיבית שאם לא מאפשרים אותה כרגע במסגרת החוף
רחצה?
)מדברים יחד(
יהונתן יסעור :אני חשבתי שהחוק הזה בעיקר בא להגן על ...
מאיה כץ:

לא ,כלי שייט זה משהו אחר .כלי שייט זה החוק שאומר שאסור להם להיות
עד  300מטר מקו החוף.

תום סטרוגו :יש את התיקון ,זה התיקון.
)מדברים יחד(
אייל רייך:

לנושא השייט והעגינה של כלי שייט בחופי רחצה  ..נכון להיום ,אנחנו
פועלים על פי חוק ארצי שקובע מגבלות מסוימות של כלים מסוימים להיכנס
לתחום המים לפעילויות מסוימות וכו' .החוק הזה מתוך הצורך לעשות
איזושהי הפרדה בין הסוגים השונים של הפעילות הספורטיבית הימית ,נועד
להסמיך את ראש העירייה לקבוע אזורים לפי סוגי הענפים השונים .זאת
אומרת שאם אנחנו מדברים למשל על ,אנחנו מדברים למשל על אופנוע ים,
אז היום המגבלה היחידה שלו היא לא להיכנס לחוף מוכרז ואפשר להגיע עד
לחוף בחוף שהוא לא מוכרז במהירות מסוימת .החוק הזה יקבע שהדבר
אסור אלא אם כן  ..באופן מפורש ובאזורים מסוימים .עוד אין קביעה לגבי
איזה פעילות תיעשה.

איריס אתגר :זהו ,כי יש למשל פעילויות כמו  ...ראיתם שפירטתם את הפעילויות בסוף,
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שהוא צריך את המרחקים ,אז סתם אותי מעניין איפה ,איפה זה יהיה.
אייל רייך:

הנושא של ה ,...אנחנו סברנו שסעיף  7לחוק  ..שלנו יסמיך את ראש העיר גם
היום לקבוע אזורים מסוימים לפעילות גלישה מסוימת  ...למי שקצת מכיר.
משרד הפנים הציע לנו לקבוע את זה באופן מפורש בתוך הסעיף על מנת שלא
תהייה אי בהירות .ככל שהמועצה או ראש העיר יחליט מתישהו לקבוע
אזורים לאותם ענפי ספורט .אנחנו סברנו שאין צורך להרחיב .משרד הפנים
המליץ לנו,

יהונתן יסעור :זה מתייחס גם לגלישת גלים?
מאיה כץ:

לכל הנושא .בעיקר אבל המטרה ,חשוב לחדד את זה,

יהונתן יסעור :יהיה פיקוח?
תום סטרוגו :עוד אין החלטה אני מבין.
מאיה כץ:

כן ,זה חלק מהעניין.

אייל רייך:

האכיפה היא בעייתית .אנחנו מודעים לנושא הזה .נכון להיום,

יהונתן יסעור :זה כמו עם הכלבים.
אייל רייך:

סליחה?

יהונתן יסעור :זה יהיה כמו עם הכלבים.
אייל רייך:

לא.

מאיה כץ:

לא.

אייל רייך:

שנייה ,אני אסביר.

מאיה כץ:

כן ,כן.

אייל רייך:

המקום היחיד בארץ היום לאורך החוף שיש הוראות חוק דומות זה בתל
אביב .גם שם היה איזשהו ניסיון .האכיפה שם הייתה בשיתוף פעולה הדוק
עם השיטור הימי.

מאיה כץ:

כן.

אייל רייך:

בלי השיטור הימי אין דרך אחרת .אם זה בזיהוי כלי השייט הרשומים
בספרים וכו' וכמובן  ..מסתובבים במים .זאת הדרך לאכוף .אני לא יודע
כמה האכיפה בתל אביב הייתה סך הכול יעילה ,אני לא מה המצב היום,
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איפה נקבעו אותם אזורים אבל מה שאנחנו מבקשים בתיקון הזה זה באמת,
ראש העיר ,את הסמכתו לקבוע אזורים כאלה.
מאיה כץ:

אני רוצה רק להוסיף כי בחלק מהמטרה של השינויים זה גם כדי לעשות
איזשהו סדר שלא כלי שייט ממונעים יהיו באותו מקום עם כלי שייט שלא
ממונעים .זה מייצר הרבה תאונות ,זה מאוד לא בטיחותי ובמסגרת
באמצעות זה אנחנו יכולים לתת לכל אחד בעצם את המרחב הימי שלו.

יהונתן יסעור :יש בדיוק באותה הרמה את הממונעים פוגעים במי שלא ממונע ,גם הלא
ממונעים פגועים במתרחצים הרגילים שנכנסים גם לאזור המוכרז.
מאיה כץ:

נכון.

יהונתן יסעור :ומתעלמים מהדרישה של המצילים לא לגלוש שם .אם יש פה נציג של
הגולשים ,כדאי שיטפל בזה.
דובר:

נתקלנו באירוע מצער.

מאיה כץ:

הוא לא הגיע היום.

יהונתן יסעור :הוא לא הגיע היום.
מאיה כץ:

הוא לא הגיע היום אבל נעביר לו את המסר.

דידי מור:

טוב ,הצבעה על נושא הסדרת חופי הרחצה .האם יש הערות? פה אחד ,תודה
רבה.

שינוי תנאים לקבלת מלגה לתלמידי תואר ראשון
דידי מור:

הנושא הבא זה בקשה לשינוי התנאים לקבלת מלגה לתלמידי תואר ראשון.
קיבלתם נספח של הצעת הכללים החדשים.

ירון עולמי:

יש לי שאלה ,זה לא חלק מהנושא של תמיכות?

מאיה כץ:

לא.

דידי מור:

לא.

ירון עולמי:

זה לא?

מאיה כץ:

זה תקציב נפרד ,זה משהו בנפרד.

דידי מור:

מלגות.
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אני רק רוצה להגיד שאחרי שאיה ואני ישבנו בוועדה ביחד עם היועצים
המשפטיים ,ראינו את כמות הבקשות שהגיעו וראינו שאחוז מאוד גבוה לא
עמד בקריטריונים ששמנו ומצאנו לנכון להבין שיכול להיות ונפלה איזושהי
החלטה לא נכונה בקביעת הקריטריונים של השעות ואמרנו שבמקום לייצר
מצב שאחוז מאוד קטן של מבקשים יקבלו מלגה ,עדיף לנו לשנות את
הקריטריון כדי להכיל כמה שיותר סטודנטים שכמובן עומדים בקריטריונים
שיוכלו לקבל את המלגה וזה בעצם הסיבה שהבאנו את זה לפה.

דידי מור:

יש שאלה.

משה פדלון:

כן ,איריס? בבקשה איריס.

איריס אתגר :יש לי כמה הערות .אני אגיד אותן ברצף מאיה.
ירון עולמי:

לא ,לפני זה יש לי שאלה טכנית.

מאיה כץ:

כן.

ירון עולמי:

הרי המועד האחרון כבר היה .אז זה אומר שהגישו את הבקשות ואתם עכשיו
אמרתם שבגלל שזה לא עומד רוב הבקשות ,אנחנו נשנה את הקריטריונים.
אה מה מה ,אני למשל כסטודנט לא הייתי מגיש בקשה אם הייתי יודע
מראש שאני לא עומד בקריטריונים .האם תפתחו מחדש את האפשרות,

מאיה כץ:

כן ,כן ,כן ,ירון ,ההחלטה שאיה ואני דנו עליה בכובד ראש זה האם ,תראה,
לפעמים גם בתור בן אדם אתה יכול להגיד טעיתי ,קיבלתי החלטה שהיא לא
נכונה .מצאנו לנכון שהקריטריונים שהבאנו למועצה אז לא תאמו,

איה פרישקולניק :את המציאות.
מאיה כץ:

את המציאות ,כן ,אז אמרנו עדיף לחכות עוד חודש חודשיים ,להביא
למועצה ,לפתוח מחדש כדי שכמה שיותר אנשים יבואו ויקבלו.

ירון עולמי:

זה ייפתח מחדש?

מאיה כץ:

בהחלט.

איה פרישקולניק :בכל אמצעי התקשורת.
מאיה כץ:

כן.

ירון עולמי:

טוב ,קיבלתי ,בסדר.
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כן איריס?

איריס אתגר :אז כמה הערות ,תרשמי לך ואחר כך תחליטי אם את רוצה להמשיך לאשר
את הקריטריונים כמו שהם או שאתם רוצים  ,...ככה ,קודם כל התיקון
הראשוני מדבר על התנאי שזה  30שעות שבועיות,
איה פרישקולניק :שנתיות.
איריס אתגר :וזה הפך ל 30-שעות שנתיות ,זה פער אדיר.
איה פרישקולניק :נכון אבל,
איריס אתגר :עוד הפעם ,אני ,לשיקולכם .אני לא ,לי זה נראה פשוט איזשהו שינוי אדיר,
כאילו שהתנאי של  30שעות שבועיות,
איה פרישקולניק :זה  15-16שעות במחצית.
איריס אתגר :זה קצת נראה קפיצה מוזרה .עכשיו לגבי,
מאיה כץ:

זה הגיע מתוך הנתונים שהוגשו לפנינו.

ליאת תימור :אם מישהו לומד,
איה פרישקולניק :והוא עובד ,בדיוק ,והוא לומד בערב גם,
ליאת תימור :יש גבול כמה הוא יכול.
איריס אתגר :לא ,אני רק אומר הקריטריון של ה 30-שעות שבועיות הפך להיות ל 30-שעות
שנתיות.
תום סטרוגו :אבל מה זה  30שנתיות?
דובר:

זה כל שבוע.

תום סטרוגו :אפשר להבין מה זה שנתי? זה  30בשנה? מה זה?
איה פרישקולניק :לא.
מאיה כץ:

לא ,זה לא  30בשנה.

איה פרישקולניק :זה קורס באוניברסיטה שאתה נרשם.
מאיה כץ:

זאת ההגדרה היבשה של ה,

איה פרישקולניק :כשאתה לומד ,כשאתה עושה תואר.
ליאת תימור :סמסטר כאילו.
מאיה כץ:

כן.
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איריס אתגר :עוד דבר ,יש לי איזשהו קושי שמצד אחד אנחנו מדברים על אנשים שזקוקים
לעזרה ועובדים למחייתם,
מאיה כץ:

נכון.

איריס אתגר :מצד שני ככל ,הם מקבלים  1,000שקל והם צריכים לתת נדמה לי  10שעות.
מאיה כץ:

לא ,הם מקבלים בין,

איריס אתגר :בין  1,000ל.5,000-
מאיה כץ:

כן.

איריס אתגר :אבל ככל שזה עולה ,הם צריכים לתת יותר שעות תרומה .עכשיו ,ככל שהוא
צריך יותר כסף כי הוא עובד למחייתו והוא צריך את זה ,ועכשיו דורשים
ממנו יותר זמן.
מאיה כץ:

קודם כל לא כולם עובדים.

איריס אתגר :אני רק מעירה ,אני לא צריכה תשובות .אני רק מעירה לכם.
מאיה כץ:

לא ,אבל חשבנו על הדברים ,כן.

איריס אתגר :אני בטוחה שחשבתם ,אני אומרת כאילו  ..יכול להיות שהדרישה הזאת
שאם הוא יעשה יותר שעות קהילתיות ככל שהוא מקבל יותר כסף ,קצת
מתנגש עם כל המטרה של לתת מלגה ,כי רשום שזה אנשים  ...אז אולי פה,
איה פרישקולניק :יחד עם זה תרומה לקהילה צריך איריס.
איריס אתגר :מה את אומרת?
איה פרישקולניק :תרומה לקהילה צריך.
איריס אתגר :לא אמרתי שלא .אני רק אומרת,
איה פרישקולניק 30 :שעות זה לא הרבה.
איריס אתגר :כאילו יש פה ,זה עולה,
איה פרישקולניק :לא ,לא ,עד  30שעות.
מאיה כץ:

וזה בשנה.

איריס אתגר :מה את אומרת? זה בתקופה של שנה?
מאיה כץ:

כן.

איריס אתגר :ואז אני שואלת וזה בדיוק מה ששאלתי בסעיף  ,4כתוב שם בת  10שעות בגין
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 .1,000כתבתי סימן שאלה ,אז את אומרת שזה שנה.
איה פרישקולניק :זה בשנה.
מאיה כץ:

אני גם רוצה להגיד עוד משהו .המנגנון הזה של ,גם רף מלגות וגם הפיקוח על
זה הוא מנגנון מאוד אנושי .או קיי? אם חלילה קורה שסטודנט או
סטודנטית בגלל מצבם אם זה כלכלי ,רווחה וכו' ,מגיעים ומציינים סיבות או
דברים מסוימים ,הכול נשקל .זה לא חלילה מקום ש,

איה פרישקולניק :שמבקשים מהם את הכסף בחזרה.
מאיה כץ:

כן.

איה פרישקולניק :אם מישהי כותבת מכתב שהורה חלה והיא לא יכלה לעמוד בכל המטלות
האלה בנתינת השעות ,אז זה בסדר.
איריס אתגר :צריך להבהיר שזה שעות שנתיות ולא חודשיות.
איה פרישקולניק :כן.
איריס אתגר :חשבתי שזה חודשיות .עוד דבר לגבי הסטודנט רווק עד גיל  ,26יילקחו
בחשבון הכנסות ההורים .פה יש עוד איזשהו קושי כי יכול להיות שהוא לא
נתמך על ידי ההורים.
מאיה כץ:

איריס אני מזמינה אותך אם בא לך לבוא לשבת איתנו,

איה פרישקולניק :איתנו בוועדה.
מאיה כץ:

זאת ועדה שיושבת שעות.

)מדברים יחד(
דידי מור:

הצבעה .מי בעד הקריטריונים?

משה פדלון:

פה אחד.

דידי מור:

פה אחד ,תודה רבה.

מינויים
דידי מור:

כתוצאה מהתפטרותו של אליהו שריקי נוצר הצורך בשינוי ובחילופים
בוועדת השונות .מינוי מר אבי ברדה חבר המועצה החדש לוועדות הבאות
שרשומות כאן ,בתוכם מכרזים ,תכנון ובנייה ,חינוך ,איכות סביבה.
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מאיה כץ:

תגדיר מליאה ,זה תכנון.

דידי מור:

כן ,מליאה זה תכנון ובנייה והוועדה לוותיקי העיר .עד כאן .יש הערות? תודה
רבה.

מאיה כץ:

פה אחד.

דידי מור:

פה אחד .מינוי מר משה ועקנין לוועדות הבאות .תיקון קל ,בכוכבית השנייה
צריך להיות יושב ראש ועדת הנחות בארנונה .או קיי? זה במקומו של מר
שריקי .ועדת הנהלה ,יו"ר ועדת הנחות בארנונה ,ועדת משנה להקצאת
קרקע ,ועדת ההנחות בחינוך .יש הערות? פה אחד ,תודה .אני מזכיר לכם יש
לנו ישיבה עוקבת ,אסיפה כללית.

איריס אתגר :רגע ,במכרז יש לך משהו.
משה פדלון:

לא ,לא ,זה יורד מסדר היום.

דידי מור:

זה יורד מסדר היום .אני מבקש מכל חברי המועצה להישאר .שאר הציבור
משוחרר מהישיבה הבאה.

מאיה כץ:

כל חברי המועצה להישאר ,למה?

יהונתן יסעור :אסיפה כללית.

-סוף הישיבה-
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