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עיריית הרצליה
ישיבת מועצה מן המניין מס' 26
שנערכה ביום ג' ,כ"ט בסיון ,תשע"ה16.6.2015 .
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פרוטוקול
משה פדלון:

חברים אנחנו רוצים להתחיל ,יש לנו הרבה נושאים ,הזמן קצר .ערב טוב,
ערב טוב לכולם .אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה.

אישור פרוטוקולים
משה פדלון:

אישור פרוטוקולים בבקשה.

דידי מור:

הייתה הערה ,עופרה בל פה?

עופרה בל:

כן .כן.

דידי מור:

עופרה ,את איתנו? הערת הערה לפרוטוקול ,את זוכרת?

עופרה בל:

כן.

דידי מור:

שדברים שכאילו צוטטו בשמך נאמרו על ידי ליאת תימור.

עופרה בל:

נכון.

דידי מור:

והכוונה היא לדברים על בני הרצליה ,שיש להשאיר את ענף השייט ויימצא
פיתרון למקום.

עופרה בל:

לא ,לא ,לא.

דידי מור:

אלא? על מה?

עופרה בל:

היה על הנסיעה לחו"ל.

דידי מור:

על הנסיעה לחו"ל.

עופרה בל:

שהיא אמרה משהו נורא יפה .היא אמרה אם את צריכה לשלם סימן שאת
לא צריכה לנסוע .אבל אתה אמרת שאני אמרת את זה וליאת אמרה את זה.

ליאת תימור :נכון.
דידי מור:

טוב.

עופרה בל:

וזה מה שכתבתי לך.

דידי מור:

אז נתקן את זה.

עופרה בל:

אז תתקן את זה בבקשה.

דידי מור:

כן .משה ועקנין ,אתה ביקשת גם תיקון לפרוטוקול?

משה ועקנין :לא.
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לא ביקשת אז זה בסדר .יש הערות? הפרוטוקול מאושר.

)מדברים יחד(
דידי מור:

רבותיי ,מר יריב שיפר הגיש שתי שאילתות .הוא איננו ,אז אנחנו נדחה אותן
לישיבה הבאה אם וכאשר הוא ירצה לחדש אותן.

ירון עולמי:

בלי קשר ,איפה הן?

דידי מור:

הן פה אצלי אבל הוא לא הופיע .לא חילקתי אותן.

עדכון ראש העיר
דידי מור:

עדכון ראש העיר ,בבקשה.

משה פדלון:

טוב ,ארבעה נושאים ,אני אעשה את זה בקצרה .בשבוע שעבר נערך אירוע
גלגל במעגל לנכים על גלגלים לכבוד השירה היוונית .באירוע השתתפו אלפי
תושבים .את האירוע כיבדו ממלאת מקום שגריר יוון וקפריסין .אני רוצה
להודות למנכ"ל העירייה ,למנכ"ל העירייה  ..לבמאי,

דובר:

מנהל  ..בפועל.

משה פדלון:

מנהל  ..בפועל ,לרקדנים ,על האירוע המושקע ,המכובד ,באמת היה אירוע
מרגש ויישר כוח .אתמול נערך אירוע  ...השנתית לצעירים .היו  ..מרפסת
במרכז הבינתחומי .השתתפו ,באו כ 800-משתתפים בפנלים השונים .אני
רוצה להודות למאיה כץ ממלאת מקום ראש העירייה ,היה אירוע למופת.
הוא שם אותנו במפה הארצית .האירוע היה סביב דיור בר השגה ,תמשיכו
כך ,כיוון מצוין .במוצאי שבת נערך אירוע באזור התעשייה לצעירים .הגיעו
כ 6-אלפים צעירים .שוב ,הכיוון נכון .יישר כוח לארגון המופתי .אני רוצה
להודות לאגף תבל ,לאגף שאיפה ,לכוחות הביטחון ,למארגנים .האירוע עבר
בצורה חלקה וטובה .יונתן איננו כאן ,אבל שבוע שעבר ארגנו אירוע מאוד
מרגש .הגיעו לעיר כ 250-ילדים בעלי צרכים מיוחדים .ערכנו להם שייט
במרינה ,ארוחת צהריים ,הופעה אומנותית .רק כדי לסבר את האוזן  ...בעלי
הספינות העמידו את הספינות בהתנדבות .אירוע באמת מרגש ומכובד ועל
כך תודתי ליונתן יעקובוביץ' ,לעופר  ..והצוות שלו וזה התרומה שלנו
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לקהילה .מלון אכדיה ,מחר יחל בבית המשפט המחוזי הערעור שלנו לבניית
מלון אכדיה .אותו מלון מגלומני מפלצתי .לצערי אנחנו ממשיכים להתמודד
עם עוד כשל בקבלת החלטות של קודמיי לתפקיד ,הגברת יעל גרמן
ובתמיכתה ,תמיכתו של צביקה הדר חבר המועצה הקדם .אני מקווה
שהאמת תצא לאור והתוכנית הזאת תובא לעדכון מחדש בוועדה .אלה הם
העדכונים שלי .מנכ"ל העירייה בבקשה.

דברי מנכ"ל העירייה
יהודה בן עזרא :אנחנו נערכים לשיפוצי קיץ בבתי הספר ,שיפוצים מאוד אינטנסיביים
בבית ספר גורדון ,השיפוצים הגדולים יותר זה בבית ספר לב טוב .אנחנו
מתואמים עם ועד ההורים של בית הספר .חלק מהזמן התלמידים של לב טוב
ייסעו למתחם של בית ספר הרצל שבשעה טובה  ..הבית ספר הזה נסגר
ותלמידיו מועברים ללמוד בבתי ספר אחרים .זה סיפור שבהזדמנות אני
חושב שראש העיר צריך להציג את התוכנית החינוכית החשובה שנעשתה עם
המעבר הזה של תלמידי בית ספר הרצל לבתי ספר אחרים .אנחנו במהלך
הקיץ נתקין את כל הממ"דים ,מרחבי הביטחון בכל גני הילדים .השנה
הקדמנו את מסירת  ..הילדים בגן ילדים  ...כמעט חודש .קבענו לפני מספר
חודשים ,קבענו תאריך יעד ,אמרנו ב 15-ליולי ,כל ההורים יקבלו שיבוץ לגני
הילדים .אני לא ראיתי את המכתב של הנכד שלי.
דובר:

ואני לא ראיתי את שלי.

איה פרישקולניק :זה הדואר.
יהודה בן עזרא :הדואר כנראה ,כן.
איה פרישקולניק :ב 15-זה נשלח.
יהודה בן עזרא :השיבוצים  ..ועם הזמן נצטרך כמובן  ...אבל  50אחוז  ..על השיבוצים
שלהם .אנחנו הכנו תוכנית מדהימה לקיץ בעקבות תוכנית של קונצרטים
במוצאי שבתות בפארק הרצליה ,קונצרט גדול עם תזמורות ,להקות .. ,בגן
בן שפר והשנה חידשנו פרויקט מיוחד כפי שתראו בחוברת .זה נעשה בשיתוף
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עם חברת  ..והמרינה  ...קבלות שבת  ...ביוזמתו של חבר המועצה יוסי
לונדון ,כנראה משמש גם כמנהל המחלקה לתרבות וספורט .הפרויקט הזה
הוא מאוד מאוד יפה ,הוא נעשה כבר שנים הרבה בתל אביב .כמובן שאתם
מוזמנים ליום הראשון שיהיה ביום שישי .מעבר לזה ... ,בגילאים של גן ,בתי
ספר יסודיים ,לכולם יש מסגרות של קייטנות ,קייטנות גניות ,קייטנות בבתי
הספר .אנחנו ממשיכים את בית הספר של החופש הגדול לכיתות א' ב' בבית
הספר .השנה חידשנו בקייטנות ,זה בחוברת אחרת שכבר פורסמה ,חידשנו
קייטנה על גלגלים לילדים יותר בוגרים כך שאין בהרצליה מצב שהורה ירצה
למצוא מסגרת לילד שלו בקיץ ולא ימצא .יתרה מזאת ,אנחנו עושים השנה
גם מחזור שני של קייטנות ובמקומות על פי בקשת הורים גם מחזור  ,..תודה
רבה.
משה פדלון:

או קיי ,אנחנו עובדים לסעיף ד'.

סעיף ד'
דידי מור:

 ..בין עיריית הרצליה.

משה פדלון:

אנחנו העברנו לכם את ההסכם .העברנו את הפרשנות.

)מדברים יחד(
משה פדלון:

העברנו לכם את ההסכם .העברנו לכם את הפרשנות של היועצות
המשפטיות .העברנו גם מסמך עם כל הערך המוסף של הבינתחומי ,מה
תרומתו לעיר ,לכלכלה ,למדינה ,לחברה .יש הערות ,שאלות? בבקשה.
בבקשה יוסי.

יוסף לונדון:

אני מברך על ההסכם ואני אצביע בעד .אני מבקש להודות לצוות המקצועי
של העירייה שענה על ניסוח ההסכם ולשמור על האינטרסים של תושבי
העיר .אני שותף לאלו המכירים בתרומה המשמעותית של המרכז
הבינתחומי בהרצליה וברצוני לומר תודה לפרופסור רייכמן ולהנהלת המרכז
הבינתחומי על פעולות ההתערבות המבוצעות למען תושבי העיר ועל חלוקת
המלגות לתושבי העיר .אודה ואתוודה שהיה לי חשש שבעקבות ההסכם
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המחייב את המרכז הבינתחומי לשלם דמי חכירה ,יקזז המרכז פעילויות
למען תושבי העיר כגון חלוקת מלגות לבני העיר ופעילות התנדבותית למען
תושבי העיר .המרכז הבינתחומי העניק מלגות לתושבי הרצליה בשנת 2013
בסך  2.5מיליון שקל .אני מקווה שתמיכה ברוכה זו תימשך גם לאחר
שהבינתחומי אכן ישלם בהתאם להסכם המונח בפנינו .בשיחה טלפונית
שערכתי עם נציג המרכז הבינתחומי נאמר לי במפורש שאין כל כוונה
להפחית במלגות ו/או בפעילות ההתנדבותית למען תושבי העיר .אני משוכנע
שגם ללא חתימה על הסכם מחייב המרכז הבינתחומי לא יצמצם את
הפעולות שנמנו לעיל .אני שב ומברך את כל מי שנטל חלק בגיבוש ההסכם
ומצפה להמשך שיתוף פעולה פורה בין הנהלת העיר ותושבי העיר לבין
המרכז הבינתחומי .תודה.
משה פדלון:

תודה .בבקשה יהונתן.

יהונתן יסעור :טוב ,אני גם רוצה לברך על זה שהגיע הסכם אחרי  20שנה שהתגלגל משא
ומתן ,היו כיתות ,לא היו כיתות ,זה כבר לא רלוונטי .כפי יוסי אמר,
התרומה של הבינתחומי  ...ובאותה מידה גם של העיר לבינתחומי ואני
מקווה שההדדיות הזאת תמשיך הלאה והנושא הזה של העברת הקרקע ,אם
אישור התב"ע לפני שנה שנתיים ,אני חושב שזה הצעד הנכון .יש לי רק
שאלה אחת ,אני מבקש אם אפשר לשנות את זה ,זה הנושא של תקופת
החכירה .יש פה חכירה ל 49-שנים ללא תוספת .הייתי מבקש לחלק את זה ל-
 25ועוד .24
יהודה בן עזרא :ללא תוספת של מה?
יהונתן יסעור :של עוד תקופה .לא ,יש גם תקופות של  49ועוד .49
יהודה בן עזרא :חוץ ממני מי יבוא בעוד ?49
)מדברים יחד(
יהונתן יסעור :אבל בגדול אני חושב שיש מקום לחלק את ה 49-ל 25-פלוס  .24אנחנו לא
יודעים מה יהיה בעוד  25שנה .חלק גדול ממי שנמצא כרגע בקבלת ההחלטה
לא יהיה פה ולכן אני חושב שיש מקום לפצל את ה 49-ל 25-ו .24-בסך הכול

"חבר" – הקלטה ותמלול

05559

7

ד.נ.

אני מצביע בעד.
משה פדלון:

כן תום בבקשה.

תום סטרוגו :אני גם מברך על ההסכם .אני חושב שההסכם נכון ,מתקן במידה מסוימת
איזשהו עוול שנעשה לפני  20שנה כשההסכם נחתם והובטח לתת את הקרקע
בחינם ולאחר מכן מסיבות כאלה ואחרות זה נמנע למרות אותו הסכם
ובעקבות איזושהי רגולציה שהייתה במדינה שלא אפשרה למועצה לאפשר
את הקצאת הקרקע כמו שהיא נעשית היום .אני בהחלט חושב שהמרכז
הבינתחומי הוא מהווה תרומה חשובה לעיר ,לחינוך בארץ בכלל ולעיר בפרט
וגם הקצאת הקרקע הזאת שתאפשר לו להתרחב ,היא גם תאפשר מימוש של
החינוך בעיר מעבר למה שקיים היום וגם אני מקווה שהפעילות שהייתה עד
היום של מלגות ופעילות נוספת לטובת תושבי העיר ,תמשיך ותתבצע .לגבי
דבריו של יהונתן ,אני לא בטוח שהפיצול של  49זה נכון כי בסופו של יום אם
האופציה היא בידיים של העירייה ,אז מה אנחנו עושים פה .אם זה לפי
שיקול דעתם אז הם כבר בחרו לקחת את ה 49-שנים וטוב שכך.
יהונתן:

אבל זה היה ככה עם הקנטרי.

משה פדלון:

מאיה תיתן לך תשובה.

מאיה כץ:

אני רוצה רק להסביר עוד משהו .כשהתנהל כל הנושא של המשא ומתן ,יש
משהו שחשוב לדעת .המרכז הבינתחומי מקים את בתי הספר שלו בעיקר
בהתבסס על תרומות ובסופו של דבר ברגע שהם באים ומציגים תוכנית
ארוכת שנים ,כי נשוא השנים והארכה של החוזה עלה בהרבה מאוד דיונים.
בסופו של דבר לאור הנסיבות שהם הציגו בפנינו על הליך של גיוס התרומות,
על הליך של פיתוח התשתיות ,על הליכי הבנייה הבאמת ארוכים והתוכניות
הגדולות שלהם להקים בית ספר לרפואה ,בית ספר לאסטרטגיה וכו' ,מצאנו
לנכון כל הצדדים ,גם הצד של העירייה וגם הצד של המרכז הבינתחומי ,ש-
 49שנים יספקו גם להם וגם לנו איזשהו בסיס שאפשר להתבסס עליו לפיתוח
לאורך שנים וזה היה חלק מהדברים שעמדו מאחורי זה ,לאור העובדה שכל
תהליך הבנייה ,ממש כל לבנה שהם בונים מתבססת על גיוס תרומות וזה
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תהליך שכולם יודעים שלוקח הרבה מאוד זמן.
יהונתן יסעור :כפי שאמרתי ,גם בהסכם היה  25ו,24-
מאיה כץ:

אבל הקנטרי קלאב והמרכז הבינתחומי ,הפיתוח ,זה לא בר השוואה .זה
דוגמה שהיא לא ניתנת למדידה.

יהונתן יסעור :קודם כל הוא צריך להשקיע לגבי הקנטרי כי הוא לא עשה את מה שהיה
צריך.
איה פרישקולניק :אבל אין לו את התרומה של הבינתחומי.
יהונתן יסעור :לא הכוונה בשביל לפרק את זה ,זה אופציה למי שיהיה פה  ...גם לשקול את
העניין הזה מחדש וגם הבינתחומי צריך.
מאיה כץ:

קשה לי להאמין שכל ראש העיר שיהיה פה בעוד  25שנה יחליט שהוא לא
רוצה את המרכז הבינתחומי בהרצליה.

יהונתן יסעור :מאיפה את יודעת?
מאיה כץ:

זה מצב שקצת היה קשה לי להאמין שהוא יהיה מסוגל לקבל אותו.

משה פדלון:

 ..את ה 30-40-מיליון דולר .. .בעוד  20שנה הבניין יימחק?

יהונתן יסעור :שלא יימחק.
משה פדלון:

הוא רוצה לדעת שהבניין הזה,

)מדברים יחד(
יונתן יעקובוביץ' יוסף :אז מה יקרה בעוד  25שנה? אתה רוצה שתורם יבוא ויעשה 30-40
מיליון שקל כשהוא לא יודע מה קורה עם הבניין בעוד  20שנה?
יהונתן יסעור :זאת הייתה ההערה שלי.
משה פדלון:

עוד הערות?

צבי וייס:

אני רוצה משה.

משה פדלון:

בבקשה.

צבי וייס:

קודם כל אני רוצה להודות ליסעור שאתם  ..אני אוכל להיות ,...

)מדברים יחד(
צבי וייס:

אני קודם כל מברך על ה ,..על הפעילות שהם עושים במקום ,אבל חלק ...
היה לדאוג גם לבני הרצליה .אחד הדברים שאמרו שיהיה להם מלגות
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בהמשך או חלק מההסכם הזה .עכשיו לפי מה ששמעתי מיוסי ,ש 2.5-מיליון
היה בלי ההסכם ,אז זאת אומרת שאני מצפה שיהיה גם כן מה שהיה היה
וההסכם שהוא גם יניב משהו לטובת בני הרצליה.
דובר:

אתה מקבל  2מיליון שקלים.

צבי וייס:

 2.5ועוד  ,2זה .4.5

דובר:

הבנתי.

משה פדלון:

גם בימים הקשים המרכז הבינתחומי הקצה מאות סטודנטים ,לסיוע
התלמידים שלנו,

דובר:

בהחלט.

משה פדלון:

והם הגיעו לבתי קשישים לפני חגים ,צבעו ,ניקו ,סידרו .כל פעולות
ההתנדבות נעשתה כרגיל למרות שהיה נתק של  15שנה בין לבין ,אז נעשו
פעילויות והם נתנו גם מלגות .הערות נוספות בבקשה.

יריב פישר:

אני מצטער קודם כל על ה ,..אני בוגר המרכז הבינתחומי ואני קצת מצטער
להיות זה שקצת הורס את החגיגה כאן .אני רוצה להזכיר שהמועצה הזאת
כמעט כולם ישבו אצל רייכמן או דיברו אותו בטלפון ,שההסכם שדובר עליו
היה הסכם שגם ראש העיר התבטא ואמר בזמנו ,שהוא יהיה הסכם ללא
תמורה .אז קודם כל אני מברך את מה שקורה כאן עכשיו כי יש התנדבות
מאוד יפה ואני חושב שזה קרה אך ורק בגלל לחץ ציבורי שלכם שאתם
הפעלתם על ראש העיר.

יהודה בן עזרא :רק בגלל הכישרון של מי שניהל את המשא ומתן עם המרכז הבינתחומי.
יריב פישר:

זה אתה אמרת .אני חושב שהלחץ הציבורי ומה שהיה בעיתונים בהחלט גרם
לזה ש 2-המיליון שקלים הם מתקבלים ,אבל ,יש כאן אבל מאוד מאוד גדול,
בכל ההסכם הזה ,כל מה שנקרא  ..נעלמו ,הן לא קיימות .יש ועדה שישבה
פה ,טובה רפאל שהייתה אחראית עליה שאומרת בפירוש שבתוך ההסכם
הזה לא יהיה ה 22-דונם שנמצאים ב ..נוכל להגיד להם ,ולמעשה מה שאנחנו
אומרים עכשיו זה בכי לדורות ,אם חשבתי שכן אני חושב שזה נעשה מאוד
מאוד יפה במועצת העיר הזאת הסיפור של דיור לזוגות צעירים ולצערי כאן
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פספסתם .זה הסכם שהיה יכול להרים את הסיפור של הדיור לזוגות צעירים.
 22דונם לעומת מה שאתם מראים במועצת העיר הקודמת ודברים מאוד
מאוד קטנים .ב 22-דונם אפשר לבנות לפחות  400יחידות דיור לזוגות
צעירים 400 .יחידות שווה ערך ל 800-מיליון שקל ככה בשנייה ולא  2מיליון
שקל שכרגע תסלחו לי די מורחים אותנו .אני מצטער .אני חושב שזה בכי
לדורות.
יהונתן יסעור :אתה חושב שאתה תבלבל אותנו עם העובדות אבל אתה מערבב דברים שלא
קשורים אחד לשני.
יריב פישר:

קראת עוד לפני הישיבה ועוד הפעם את הוועדה הזאת .. .לא יסכים איתי .זה
דעתי.

משה פדלון:

תודה רבה .מי בעד ההסכם?

מאיה כץ:

אני רוצה רק להגיד למען הפרוטוקול .גרי בדרך הוא מתעכב .אנחנו מצביעים
פה אחד סיעת צעירים וסביבה נטו על ההחלטה הזאת.

משה פדלון:

וטובה?

עופרה בל:

טובה לא עונה לי לטלפון אבל בשיחתי איתה היא הייתה בעד.

)מדברים יחד(
מאיה כץ:

לא ,חשוב לנו להגיד את זה למען הפרוטוקול.

דובר:

גרי יבוא עוד  10דקות.

מאיה כץ:

בדיוק .הוא יבוא עוד  10דקות והוא ירים את היד .אבל חשוב לנו להגיד למען
הפרוטוקול.

משה פדלון:

שלושת חברי המועצה שאינם פה ,טובה ,איריס אתגר וגרי תומכים בהסכם.
שוב ,מי בעד? מי נגד?

דידי מור:

מי נגד?

משה פדלון:

או קיי ,תודה רבה .הנושא הבא .אני רוצה להודות למנכ"ל העירייה שניהל
את המשא ומתן ,למאיה כץ שסייעה לו ,לדורון ,דורון ,לדורון נחום סמנכ"ל
התקשורת שעזר ,ליועצות המשפטיות ,שאפו לכולם ואנחנו יודעים לדרך.
תודה רבה.
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איה פרישקולניק :ברכה גדולה לכולם.

תב"רים
דידי מור:

או קיי ,אני עובר לתב"רים .תב"ר מספר  1תיקון דיור בבן ציון מיכאלי ,אגף
הנדסה ,יש הערות?

מאיה כץ:

כן ,אני ביקשתי לשנות את השם בוועדת הכספים של התב"ר הזה כי הוא
מבלבל וזה לא שונה.

דידי מור:

למה לשנות?

מאיה כץ:

להתאים אותו למה שזה אמור להיות .זה אמור להיות איזשהו הפעלה של
תכנון של תב"ע של כל האזור ,אם אני לא טועה  ..נכון ויש פה הטעיה.

ירון עולמי:

איפה בדיון בבן ציון מיכאלי? יש שם  ..ובחלק שני יש משאיות.

מאיה כץ:

עובדים עכשיו ,קודם כל יש שם שטחים שהם שלנו שבעתיד הרחוק מתוכננת
שם תב"ע של  1,500יחידות דיור שמתוכם  300יהיו לבני העיר ,אבל מתוכנן
גם כרגע מעבר של מסוף התחבורה ,של התחנה המרכזית למסוף התחבורה
זמני גם לאזור של חניון המשאיות ,אבל בכל מקרה השם של התב"ר הוא לא
נכון.

דידי מור:

נשנה את זה.

מאיה כץ:

כן ,אבל שזה לא יטעה עכשיו ,בסופו של דבר זה מסמכים שמתגלגלים
ויוצאים החוצה.

דידי מור:

נשנה בפרוטוקול את שם התב"ר.

מאיה כץ:

פשוט צריך להתאים אותו למה שהוא.

דידי מור:

הערות?

משה פדלון:

בסדר.

דידי מור:

פה אחד ,תודה .תב"ר חדש בניית הצללה פארק דרום.

יוסף לונדון:

דבר שאמרתי בוועדת כספים ואני חוזר ואומר שכאן מועצת העיר היא בעד
השיפור של המתחם ששם נערכים הקונצרטים ,קונצרטים שנערכים ראויים,
איכותיים ,מביאים קהל רב ואני שב ותוהה מדוע לבנות הצללה ולא לבנות
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קונכייה אקוסטית ראויה .אם כבר אז כבר להשקיע ולתת מקום ראוי.
להוציא  900אלף שקל עכשיו ואחר כך נגלה שזה לא מגלה את הצרכים,
לתפיסתי אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להשקיע בצורה נאותה כדי שזה,
הקונצרטים האיכותיים יקבלו את הרקע המתאים.
יהודה בן עזרא :יש שתי סיבות עיקריות .אחד .. ,לעשות קונכייה זה לא  900אלף שקל ,זה
כמה מיליונים .הדבר השני ,קיבלנו את המלצתה של אדריכלית הפארק.
כידוע לך צריך לקבל הסכמה של האדריכלית על כל שינוי שעושים.
והמשמעות של קונכייה זה להסתיר את כל האגם היפה שמעבר לחומה.
המטרה של ההצללה זה רק ליצור מצב נוח לעשרות או לפעמים יש לנו
קונצרטים של  70נגנים בזמן החזרות או בזמן ההכנות שיהיה להם צל על
הבמה .זאת המטרה .אין פה מטרה של ליצור קונכייה אקוסטית .אנחנו
בנושא של ההצללה לקחנו את מיטב המומחים ויצרנו מערכת הגברה
מקצועית שבכל קצה של הפארק ,האנשים שמגיעים 13-14 ,אלף אנשים
שמגיעים לקונצרט הגדול ,מכל פינה  ,..אלה שתי סיבות גם כספיות וגם
התנגדות שאנחנו צריכים לקבל של האדריכלית.
יוסף לונדון:

ברשותך רק עוד משפט אחד .דומני שמהרגע  ...הפארק לתושבי העיר ,עם כל
הכבוד לבעלי זכויות היוצרים והקהילה של תושבי העיר גוברת על התפיסה
התכנונית של האדריכלית .הפארק זה לא יצירת אומנות .הפארק נועד לשרת
את התושבים .אם אני כבר מוציא קרוב למיליון שקל וגם בזמן הופעות
האגם מוסתר כיוון שיש כל מיני תפאורות שמסתירות את האגם.

יהודה בן עזרא :אבל הקונכייה הזאת ...
)מדברים יחד(
יוסף לונדון:

 ..של הקונצרטים ,האיכות של הקונצרטים ,אני הייתי מבקש ,אני אצביע
בעד אבל עדיין אנא תעשו ישיבה מחודשת ... ,קונכייה אקוסטית ,אבל כבר
משקיעים כמעט מיליון שקל ,בוא נעשה צעד אחד קדימה ונעשה עבודה
מושלמת ולא תלאים-תלאים .גם הסככה בניגוד התפיסה המקורית של
מהנדסת הפארק ,אני חושב שלתושבים לנוכח כמות הקונצרטים ,איכות
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הקונצרטים אפשר ואפשר לחלק את זה לשנה או לשנתיים ולעשות מערך
שבהחלט מכבד את המקום ואת התושבים.
מאיה כץ:

יש עוד שאלות?

צבי וייס:

אני רוצה להציע הצעת ייעול לעירייה .שיהודה אמר שלהתנגדויות של
האדריכלית זה חזק יותר ממועצת העיר .אני אומר לך ,היה לנו עניין לפני
כמה שנים ,לא רוצו  ..את השטח הבניין ,לקחו אדריכל ,תכננו שלבים
רציניים ובסוף האדריכל שעשה את התוכנית לפני  20שנה הלך לאגודת
האדריכלים והוא לא אפשר להיכנס לאדריכל חדש ,אז הצעת הייעול שלי
שהיא ,מי שעושה את ההסכמים עם האדריכלים ,להחתים אותם ,אני אומר
את זה ליועצת המשפטית ,שברגע שהבניין קם,

ליאת תימור :הם רוצים חוקים חדשים לזכויות יוצרים .אתה יודע ,זה קצת הזוי.
צבי וייס:

לא כרגע,

ליאת תימור :אין דבר כזה.
צבי וייס:

לא ,לא,

ליאת תימור :אולי שהסופר יעביר את הזכויות.
צבי וייס:

אדריכל מותר לו לוותר על הזכויות שלו.

ליאת תימור :אדריכל שמוותר על הזכויות ,אני מעדיפה שלא יבנה.
צבי וייס:

אני מעדיף שקודם כל אם מועצת העיר,

ליאת תימור :זה כמו סופר.
צבי וייס:

כמו שיוסי אומר שזה שווה לעשות ,האדריכל לא יכול לעזוב אותו,

ליאת תימור :אני מציעה ,אפשר לדבר ולמצוא ,אני מבטיחה לך שאפשר לדבר אבל לזלזל
בזכויות יוצרים,
צבי וייס:

מי מזלזל.

ליאת תימור :אתה .אם אתה אומר לא לבקש,
צבי וייס:

אני מאוד מעריך אותם.

ליאת תימור :זכויות יוצרים זה משהו עמוק ביותר והוא מעיד על מישהו שמחשיב את
עבודתו.
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מועצת העיר יש לה את היכולת לעשות.

יונתן יעקובוביץ' יוסף :ליאת ,זה לא איזה תושבים שצריכים איזשהו משהו שאומרים זה
מה שאני רוצה.
ליאת תימור :יהונתן ,אני עוד לא פגשתי את האדריכל הרציני שאי אפשר לדבר אתו
ולהסביר אתו .נדמה לי שהמקרה הזה היה נפתר בעוד מחשבה ,בעוד שיחה,
ירון עולמי:

גם האדריכל שבנה את המזרקה ...

מאיה כץ:

שאלות נוספות לגבי התב"ר? מי בעד? מי נגד? מי נמנע? פה אחד .הסעיף
הבא.

דידי מור:

מבנה  ...כולל שירותים ציבוריים בפארק .הערות?

מאיה כץ:

שאלות? מי בעד? פה אחד.

דידי מור:

מגרש ספורט בית ספר רות .הערות? אין .פה אחד.

מאיה כץ:

שאלות? פה אחד.

דידי מור:

תכנון גבעת התחמושת.

)מדברים יחד(
מאיה כץ:

זה רחוב גדול שהוא יש אתו בעיות סטטוטוריות.

דידי מור:

הדבר הבא בעמוד הבא ... .אשור התעשייה המערבי .הערות?

דובר:

אין.

דידי מור:

פה אחד .תודה רבה .מתחם המשתלה ,תב"ע  ,187הערות? תודה רבה .פיתוח
מתחם  ,...פה אחד ,תודה רבה .עבודות פיתוח קטנות ,החברה לפיתוח
הרצליה .הערות? פה אחד ,תודה .תכנונים כלליים ,הערות? פה אחד ,תודה.
פיתוח  ..סמוך למוסך דן .הערות? פה אחד ,תודה .תוספת ביצוע ושינוי מימון
תב"ר  1625שדרוג  ,...הערות? פה אחד ,תודה .החלפת תאורה במגרשי
כדורגל .הערות? פה אחד ,תודה .שיפוץ מרכז  ,..הערות? פה אחד ,תודה.
רכישת חנות בדמי מפתח .האם יש הערות? שאלות? פה אחד ,תודה .הצללת
בית ספר ,בתי ספר ,גני ילדים ,תב"ר להצללות בתי ספר ,גני ילדים וגני
ציבוריים הפרושים ברחבי העיר .תודה רבה .סגירת תב"רים .אישור לסגירת
ארבעת תב"רים שהסתיימו ולא נוצרו בשנת  ... 2015הרשות ,זה סכום של
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 25,506שקלים .תודה רבה .הצעת שינויים ,העברות מסעיף לסעיף ותוספות.
האם יש למישהו הערות?
משה פדלון:

רגע ,יוסי בבקשה.

יוסף לונדון:

אני מבקש  ...בחלק התחתון של המסמך שקיבלנו וזה אתר האינטרנט
העירוני .במסמך המונח לפנינו התקציב של אתר האינטרנט העירוני הופחת
ב 50-אלף שקל מ 200-אלף שקל ל 150-אלף שקל .לדעתי יש להשקיע באתר
האינטרנט ולהפוך אותו לנגיש וידידותי לתושבי העיר .אני לפעמים
כשניסיתי למצוא פרוטוקולים באתר האינטרנט העירוני ,אני שקצת מתמצא
ומכיר את הנושא ,צר לי ,מודה ומתוודה לא הצלחתי להגיע לפרוטוקולים
האלה .אני פועל להגברת השקיפות של פעולות העירייה .אתר האינטרנט
הינו כלי מרכזי שבעזרתו התושב יוכל לקבל מידע עדכני על פעולות העירייה.
בד בבד עם המלצתי לשדרג ולשפר את אתר האינטרנט העירוני ,אני מציע
לבחון את האפשרות לגייס תלמידים מצטיינים שיסייעו לשיפור האתר
ולתחזוקתו השוטפת .עד כאן ,תודה.

ירון עולמי:

אני רוצה להגיד משהו.

משה פדלון:

בבקשה.

ירון עולמי:

קודם כל מדובר כאן על איוש כוח אדם ולא שינוי התפעול מבחינת העלות
של האתר עצמו .אבל אני בין הנלחמים הכי גדולים על שקיפות ,היה לנו את
הוויכוח על נושא של  ...ישיבות מועצה ,אגב באותו חלק שיש את
הפרוטוקולים ויש את הסטנוגרמות ,יש גם את הצילום של ישיבות המועצה.
זה עולה בצורה מאוד מאוד פשוטה לאתר ,זה דבר נהדר .האתר ,אני חייב
להודות כאן ,הוא קיבל דווקא תפנית מאוד מאוד לחיוב בשנה שנתיים
האחרונות ,הוא מאוד מאוד ידידותי למשתמש ,הוא מאוד מאוד קל לתפעול
אבל אני רוצה להגיד כאן עוד משהו ,זה ייאמר לזכות גם יחידת המחשוב או
הדוברות ,לא יודע למי מגיעה התודה,

יהודה בן עזרא :למנכ"ל.
ירון עולמי:

המנכ"ל .האפליקציה העירונית היא פשוט נהדרת .מי שיודע האתר עצמו יש
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לו אפליקציה ,אני הורדתי אותה ישר כשהיא נפתחה לפלאפון .אפשר לצלם
כל מפגע בעיר ותוך שנייה לשלוח אותו באמצעות האפליקציה ל ,106-הם
מייד פותחים דיווח ,עונים לך ותוך כמה ימים אומרים לך שהתקלה טופלה.
אני סתם ,ודרך אגב אני בדקתי ,אני כל יום הולך לגן ,כל דבר שאני רוצה אני
מצלם ,אני שולח להם כדי רק לבדוק אותו .הם לא יודעים שזה אני .זה
נהדר.
ליאת תימור :אתה היחיד אז הם יודעים.
ירון עולמי:

לא ,אנשים משתמשים באפליקציה והיא טובה ואני חייב להגיד שמגיע שאפו
על שאפו.

משה פדלון:

או קיי .הנושא הבא ,אנחנו כן נקיים דיון מקצועי כדי להתאים את עצמנו
למציאות המשתנה ,גם בנושא של אתר האינטרנט ,אפליקציה ,אנחנו נערוך
דיון מקצועי עם כל הגורמים הנוגעים .תודה רבה.

ליאת תימור :אגב ,בנקודה הזאת אני ממש רוצה להמליץ ,דיברנו על ליהנות מהבינתחומי
שמובלים את הנושא של מחלקות ניו-מדיה הכי מתקדמות בארץ יושבות
שם ,והם מתעסקים בהכנת עיר לעידן דיגיטלי .מי שקצת מכיר את הנושא,
הם באמת ,אני חושבת שאנחנו זקוקים להתחיל להכין תשתיות לקדימה ,לא
לפתור כל הזמן אחורה ,אלא להתחיל לקחת את העיר למחשבה ותכנון
לעשור הקרוב .אנחנו לא שם בכלל.
משה פדלון:

יש לנו מנהל מחלקת מחשוב ,אגף המחשוב ,איש רציני ,עושה עבודה טובה
ואני בטוח שהוא יקדם את הנושאים האלה ואתם תראו תוצאות בעתיד.

ליאת תימור :אני מקווה.
ירון עולמי:

יש מה לשפר.

משה פדלון:

יש מה לשפר והוא משפר והוא שיפר .אנחנו נתאים את עצמנו למציאות
המשתנה ,זה בסדר.

)מדברים יחד(
גרי גוזלן:

אני רוצה להודיע,

משה פדלון:

שנייה ,גרי ,האם הוא יכול להצביע כעת או שהוא יכול לתת הודעה?
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עו"ד ענת בהרב קרן :אני אומרת שחברי המועצה שלא נמצאים פה ,אז יירשם בפרוטוקול
שנמסרה בשמם התמיכה אבל הם לא יכולים להיחשב כמצביעים.
צבי וייס:

אבל הודעה הוא יכול לתת.

תום סטרוגו :הוא יכול להצהיר לפרוטוקול.
מאיה כץ:

כן.

)מדברים יחד(
משה פדלון:

טוב ,בסדר גמור .בסוף תיתן הצהרה ,בסדר .הנושא הבא דידי.

דובר:

גרי ,בסוף הישיבה לכל חבר מועצה יש דקה להתייחס .בדקה שלך תגיד אני
תומך וזה יירשם.

דידי מור:

כי העירו הערות .על הסעיף של הצעת שינויים ,יש הערות? מי בעד?

משה פדלון:

פה אחד.

דידי מור:

פה אחד ,תודה.

עמותת על"ה
דידי מור:

עמותת על"ה .יש פה נציג של העמותה?

משה פדלון:

כן.

יוסף לונדון:

המנכ"לית נמצאת כאן.

משה פדלון:

המנכ"לית חני גזית ,מי שלא מכיר .חני נבחרה למנכ"לית העמותה .אני
רוצה לאחל לה בהצלחה.

חני גזית:

תודה רבה.

דובר:

בהצלחה חני.

משה פדלון:

ושיתוף פעולה פורה.

דובר:

אנחנו מדווחים את הדו"חות הכספיים .העמותה היא עמותה מאוד יציבה.

)מדברים יחד(
רו"ח הולצמן .. :כל ההיררכיה ,ועדת כספים ,ועדת ביקורת ,דווח כבר לרשם העמותות.
הנוהל שהמועצה  ..אז רק מבחינתכם אתם צריכים לדעת שהעמותה  ...ל-
 7.200מיליון שקל ,גידול של  10אחוז ,בעודף השנה היה  5אחוז  345אלף

"חבר" – הקלטה ותמלול

05559

18

ד.נ.

שקל .לעירייה יש  51אחוז  ,...מהבחינה הזאת  ..שהעמותה תמשיך לעבוד
בצורה כזאת .עוד משהו לציין ,שהעמותה עובדת גם גזבר מתנדב והוצאות
הנהלה וכלליות שלה הן מהנמוכות בעמותות ,אני הסתכלתי גם על אחרות,
עומדות על כ 10-אחוז בשעה שמותר  22אחוז .אז לברך את המנכ"לית.
דובר:

כל הכבוד.

משה פדלון:

תודה רבה לכם.

חני גזית:

הגזבר נמצא פה דרך אגב.

דוברת:

כל הכבוד.

משה פדלון:

הגזבר המתנדב שלנו.

דוברת:

כל הכבוד.

משה פדלון:

בוא תציג את עצמך.

גזבר על"ה:

אני עבדתי במשרד  ...כספים בחברה  ..שהיא חברת בת של מפעלי נייר
חדרה.

משה פדלון:

יפה מאוד.

חני גזית:

תודה רבה.

משה פדלון:

תודה לכם ,תודה למנהל החשבונות הולצמן ,לחני ,לגזבר המתנדב ,יישר כוח
לכולם.

דובר:

צריך להצביע על זה דידי?

דידי מור:

לא ,לא.

משה פדלון:

לא ,זה רק דיווח.

דובר:

יפה.

דידי מור:

ערבות עירייה להלוואת עובדים והלוואות עובדים .האם יש הערות לסעיף
הזה? פה אחד ,תודה רבה.

צבי וייס:

אני רוצה לברך על ההחלטה.

יהונתן יסעור :כן ,כן ,ואני מצטרף לברכות של מר וייס.
)מדברים יחד(
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אישור העסקה נוספת
דידי מור:

אישור העסקה נוספת .יש כאן שני שמות לאישור .האם יש הערות? תודה
רבה ,פה אחד .אני עובר לתמיכות.

)מדברים יחד(
דידי מור:

השונות יעבור לסוף הישיבה.

יריב פישר:

אני מבקש שהשאילתה שלי תהייה ..

דידי מור:

מה?

יריב פישר:

אני מבקש שהשאילתה שלי תהייה.

דידי מור:

היו לך שתי שאילתות.

יריב פישר:

כן.

דידי מור:

והן דנות על פי החוק בתחילת הישיבה.

יריב פישר:

בתחילת הישיבה תמיד היה נהוג שראש העיר נותן את דבריו ולאחר מכן יש
את השאילתות.

דידי מור:

לא ,בתחילת החוק יש שאילתות ואחר כך הצעות לסדר .אבל אפשר ,אין
בעיה.

משה פדלון:

שנייה ,יש את שתי השאילתות של יריב ,אין שום בעיה.

דידי מור:

בבקשה.

משה פדלון:

בבקשה.

תום סטרוגו :אני יוצא החוצה.
משה פדלון:

תעבירו את השאילתות.

דידי מור:

מה?

תום סטרוגו :אני יוצא החוצה ואני רוצה שיירשם ,לעכשיו לעניין של ההצבעה על
התמיכות.
יוסף לונדון:

אנחנו עוד לא הגענו לזה.

תום סטרוגו :לא הגענו לזה?
)מדברים יחד(
משה פדלון:

בבקשה יריב ,שאילתות .תעבירו את השאילתות לחברי המועצה.
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דידי מור:

יש מישהו שלא קיבל?

דוברת:

כן .כולנו לא קיבלנו.

דידי מור:

הנה ,מעבירים לך.

יריב פישר:

זה קצר.

ד.נ.

)מדברים יחד(
דידי מור:

מר פישר תרשה ברשותך הערה קטנה לגבי השאילתות והצעות לסדר .אני
מאוד מבקש אם אפשר להבא לשלוח אותן בזמן.

יריב פישר:

מה זה בזמן?

דידי מור:

לא ביום וחמישי בשבע ורבע בערב כי אף אחד לא עובד בשעה כזאת ולא
בשישי ולא בשבת.

יריב פישר:

מה זה בזמן אבל?

דידי מור:

שבעה ימים לשאילתות .שלחתי לך ,ו 78-שעות להצעה לסדר .שזה יום ה'
יוצא ,יום ד' .בבקשה תן לנו שהות לארגן לך תשובות ולענות לך .בסדר?
תודה רבה.

יריב פישר:

שאילתות  7ימים לפני ועוד לא מחשיבים את שישי שבת .אמרו לי לא להגיש
ביום שלישי ,ביום ראשון אמרו לי להגיש.

משה פדלון:

טוב ,בבקשה.

דידי מור:

שאילתה ראשונה  -האם הגברת מרים בידר הייתה פעילה במטה הבחירות
של ראש העיר? תשובה – שאלה לא רלוונטית לעבודת המועצה והעירייה.
יחד עם זאת לראש העיר היו פעילים במערכת הבחירות ביניהם הגברת בידר
שהוא גאה בהם והוא מודה להם .שאלה נוספת,

)מדברים יחד(
דידי מור:

או קיי ,שאילתה  – 2האם כבר יצא מכרז לתפקיד מנהל מחלקת תרבות נוער
וספורט? במידה וטרם ,אבקש לדעת מדוע .תשובה – בשלב זה מנהל מנכ"ל
העירייה את התנו"ס ובהצלחה רבה.

יריב פישר:

קיבלתי את התשובה ,תודה רבה.

דידי מור:

או קיי?
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יריב פישר:

כן.

דידי מור:

טוב.

ד.נ.

תמיכות
דידי מור:

אני העברתי לכם גם במייל את רשימת ההחלטות המקובצת כדי לחסוך
מעצמנו שיטוט לאורך כל הפרוטוקולים וברשותכם אני רק אזכיר את
הכותרים של הפרקים ונעבור עליהם במהירות .אז ככה ,לגבי החינוך הבלתי
פורמלי ,אחד ,לפסול את בקשת רשת חינוך בבתי הספר בערבון מוגבל
ובקשת שיא המועצה לפיתוח האומנות והתרבות בישראל מאחר ואינן
מקיימות את תנאי הסף שכן אינן פועלות בשיתוף ובקרה של אגף תנו"ס.
הערות?

משה פדלון:

אין.

דידי מור:

פה אחד.

יוסף לונדון:

אני מבקש.

דידי מור:

כן לונדון?

יוסף לונדון:

לפני שניגשתי להצבעה הפרטנית ,אני אבקש את רשותכם למספר דברים .אני
מוחה על הדרך שבה מתנהל נושא התמיכות בעיר הרצליה .אנו נמצאים
במחצית שנת  2015ויש ארגונים רבים שעדיין לא קיבלו תמיכה בשנה זו.
נכון שיש אפשרות לקבל מקדמה אולם קבלת המקדמה מותנית במתן ערבות
אישית של מי שעומד בראש העמותה .אני בהחלט מבין את ראשי העמותות
שחלקם עובדים בהתנדבות שאינם מוכנים לתת ערבות אישית על מנת לקבל
מקדמה עבור תמיכה .נושא נוסף ועליו אני מתריע החל מתחילת הקדנציה
הנוכחית במועצת העיר ,הינו חלוקת העבודה בין הוועדה המקצועית לוועדת
המשנה .הוועדה המקצועית מתכנסת סמוך למועד כינוס מועצת העיר ולאחר
שהוועדה המקצועית מקבלת את החלטותיה ,ועדת המשנה צריכה לדון
בהחלטות אלו .במקרים רבים חברי ועדת המשנה מקבלים את
הפרוטוקולים של הוועדה המקצועית יום או יומיים לפני כינוס ועדת
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המשנה .ועדת המשנה צריכה לקבל החלטות בלחץ זמן כדי שהנושאים
שבהם היא דנה יעלו לישיבת המועצה הקרובה .ביקשתי פעמים רבות לכנס
ביחד את שתי הוועדות כדי לייעל את מערכת קבלת ההחלטות .חשוב לציין
שעובדי עיריית הרצליה נדרשים להופיע פעמיים באותו נושא ,פעם בפני
הוועדה המקצועית ופעם בפני ועדת המשנה .כשם שיושב ראש ועדת המשנה
משתתף בישיבת הוועדה המקצועית ,גם חברי ועדת המשנה יכולים להשתתף
באותה ישיבה ,לקבל מסמכים רלוונטיים במועד ,לשאול שאלות ולשמוע
הבהרות ,אם יש צורך ,הם יכולים להתכנס מייד לאחר הישיבה המשותפת
ולקיים דיון .שמעתי את תגובתו של יושב ראש ועדת המשנה מר צדיקוב ועל
כך ברצוני לענות .מערכת  ..על סכום של  13מיליון  ₪אינה יכולה לתרץ
תפקוד לקוי ותחלופה של פקידה אחת .גם בתקופת המלחמה האחרונה
בעזה ,כל מערכות העירייה תפקדו כראוי ולא נאחזו בתירוץ הביטחוני כדי
להצדיק כשל תפקודי .העובדה שחברי המועצה קיבלו את החומר יום לפני
הישיבה ,מבססת את הטיעונים שלי .לאחר שנה וחצי של כשל תפקודי ,הגיע
העת לעשות שינוי ולבחון את הצעתי לכנס את ועדת המשנה והוועדה
המקצועית ביחד .אם ניסיון זה לא יוכיח את עצמו ,תמיד ניתן לחזור לשיטה
הנוכחית .אני שב ופונה היום ,להיערך היום לקראת הענקת התמיכות לשנת
 2016כדי שאחת ולתמיד נפעל בנושא התמיכות באופן ראוי .תודה.
אלעד צדיקוב :ראשית מר לונדון ,אני חושב שאתה ,בניגוד אליך לא הכנתי את הדף מראש,
את הפרוטוקול לקרוא גם אני יודע ,וגם אני אקרא את הפרוטוקול ואת
התשובה שלי לגוף הוועדה בתוך הפרוטוקול בעוד מספר דקות .ראשית כל
אני רוצה למחות על האיפה ואיפה שאתה עושה .אני זוכר את ישיבת
הכספים לפני שתי ישיבות בהן אחת  ..תוך דברי הפרוטוקול ואתה חתכת
אותה בגסות ואמרת לה שלקרוא פרוטוקול כולנו יודעים .היכן המוסר הזה
כעת? כולנו ראינו את הפרוטוקול ויכול לקרוא את דבריך ולכן לקרוא מילה
במילה אין בזה שום חידוש .היות וכך נהגת ,הרשה לי להשיב לך .כנראה
שמן הכתוב הדברים אינם מטיבים על ליבך ולכן אני אקרא לך את תשובתי
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בזו אחר זו ,מילה אחר מילה כדי שתבין .מעל הכול  ,...ישנה דרך שבה בני
אדם שעובדים בצוותיות יודעים לעבוד .לא זאת הדרך שבה בחרת .מר יוסף
לונדון והרי התשובה ,סעיף מספר  1לשאלתך ,ברצוני למחות על דברי לונדון,
רצוי להכיר עובדות בטרם מטיחים ביקורת .במהלך השנה האחרונה התחלפו
שלוש פקידות שונות בוועדת התמיכות כאשר ביניהן לא הייתה חפיפה95 .
אחוז מהתמיכות ,זאת אומרת כל התמיכות למעט כל אלה ,שבמקרה
בסוגריים אמר אלו תמיכות שקרובות מאוד לליבי ,יותר מאשר ספורט95 ,
אחוז מהתמיכות עוכבו בשל כך.
איה פרישקולניק :צדיקוב?
אלעד צדיקוב :אף על פי כן ברצוני לציין לשבח את עבודתה של הפקידות הנוכחית ,המנכ"ל
החדש ,כמו כן את עבודת היועצת המשפטית שעושים עבודה מדהימה
בקיצור זמנים יוצא דופן ,לעומת ניהול הפעילות שקדמה לכך .היות ולא
היית מעולה מאחורי הקלעים ,אתה בוחן חבר מועצה ומטיל עליו אשמה באי
ניהול תקין מבלי שאתה מעורה בעובדות.
דובר:

רגע ,אבל שנייה,

אלעד צדיקוב :אני מבקש בבקשה להשלים את תשובתי .חשוב לראות מגמה  ..בשינוי
דרסטי .סעיף מספר  - 2לגבי בדיקת הביקורת  ..חצי שנה האחרונה ,כולל מה
שלונדון השמיע בוועדת המשנה לפחות האחרונה ,אני יודע שאתה שב ואומר
העירייה פעלה כנדרש ,אני יכול לומר לך שבהיעדר פקידה במהלך הקיץ
ובסוגריים כשאתה לא מחשיב כל אחד והמוסר הפנימי שלו אתו ,שירות
המילואים שלי באותה התקופה ,כל תשומות העירייה היו לטובת ביטחון
התושבים ותפעול עירוני רציף .עירייה מערכתית הודות ליקויים טכניים לקוי
בעיניי הגם שאתה חושב שהדבר הזה הוא לא ליקוי טכני שנגרם ,אני יכול
לומר לך שחלק מהסיבות הנספחות לכך נגרמו בשל כך .סעיף מספר – 3
שינוי בוועדות .בתור יושב ראש ועדת המשנה שיושב בשתי הוועדות ,הריני
להבהיר לכם ,כולם ,אם אתם חושבים באמת ובתמים שישיבת חברי
המועצה בוועדה מקצועית תחסוך זמן ,אני מודיע לכם שלא כך פני הדברים.
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אתה מוזמן לשאול ולגבות את מה שאני אומר מול דרג מנכ"ל ומול דרג
מקצועי .הוועדה המקצועית היא ארוכה מאוד .הישיבות ארוכות יותר
משלנו .היא סבוכה ,בעלת מקומות רבים לשיקולי דעת מקצועיים .לו יצוייר
שלהרחיב את מעגל המתייחסים של חברי המועצה ,אותן ישיבות יכפילו
וישלשו את זמניהם .זה בזבוז זמן יקר מאוד וחוסר מיפוי של אנשי מקצוע
ומנכ"ל עירייה .תשובה לסעיף מספר  – 4יש לזכור היות והצבת את הנתון
שחברי המועצה ,אנשי הדרג המקצועי מבזבזים את זמנם ,יש לזכור כי אנשי
הדרג המקצועי מתייצבים סך הכול פעמיים בשנה להופיע בוועדות .פעם
אחת לוועדה המקצועית ופעם שנייה לוועדת המשנה .כך שהטענה של בזבוז
זמן לדרג המקצועית היא אי היצמדות לעובדות .מדובר על שתי הגעות בשנה
שכל אחת מהן בממוצע כשעה עד שעתיים ,מי שמחכה הרבה זמן וזה כל
הסיפור .קל וחומר שאם אנחנו נאחר את הוועדות ,משך הזמן לא יוכפל אלא
כפיל ואף ישלש .סעיף מספר  – 5אני העברתי לכם ,אני לא אקרא אותו כאן
אבל  ..בגוף הפרוטוקול .לונדון ,אני מצר לחשוב שאופן התנהגותך
והתנהלותך ,לא רק בנושא ועדת התמיכות ,בכל ישיבות המועצה שאשר הן,
הדרך שבה אתה מביע דברים ,נתחיל עם הכתוב בתשובות ארוכות למכביר
דרך שבעיניי היא לא חתירה לאמת של עשייה אלא דרך פופוליסטית שבה
אתה מנסה למקסם את עצמך כאילו אתה חבר מועצה המורם מעם .אמרתי
לך זאת גם בוועדת התמיכות האחרונה .אני ברמה האישית מכוון אותך ועל
דרך הפעולה אני חולק עליך מאוד .זאת תשובתי.
משה פדלון:

כן .טוב ,ברשותכם נעצור פה .אני אשב עם מנכ"ל העירייה ונלמד את
הדברים .נלמד את כל התהליכים .אני אשוחח איתך בנפרד יוסי ,אני אשוחח
עם צדיקוב .אני מציע שנעצור כאן .שמענו את שני,

צבי וייס:

...

משה פדלון:

בואו נעצור כאן.

ירון עולמי:

אפשר להגיד משהו קטן?

משה פדלון:

קצר.
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אני מדבר מבחינת חוק ,אולי היועצת רוצה כדי שזה ייתר את כל הוויכוח
כאן .בסופו של יום אם זה היה תלוי במועצה ,בכלל לא היה ועדה מקצועית.
זה דבר שנקבע על ידי ממשלת ישראל.

דובר:

אסור להם לשבת ביחד.

ירון עולמי:

אי לכך החוק אינו מאפשר להם לשבת ביחד.

משה פדלון:

טוב.

ירון עולמי:

הוא מאפשר להם  ...רק ועדה מקצועית .הקמנו ועדת משנה כדי שגם לה יש
סוברניות להחליט וגם לקחת  10אחוזים ועל דעתה מה לעשות איתם .לדעתי
זה טוב מאוד שיש שתי ועדות ובכל מקרה אי אפשר לחבר ביניהן על פי חוק,
אז כל הוויכוח כאן,

משה פדלון:

אני מכבד את יוסי וגם את אלעד .הם עושים עבודה טובה .אני רוצה לשמוע
אותך בניחותא .אני מציע שנשב ונשמע ונצמצם את חילוקי הדעות .אני בטוח
שנצליח.

אלעד צדיקוב :אני בטוח.
משה פדלון:

תודה.

תום סטרוגו :עכשיו אני הולך אחרי כל הקטע המעניין באמת,
משה פדלון:

לאן אתה הולך?

תום סטרוגו :כי יש הצבעה ויש שם איזשהו עניין של ניגוד עניינים אז אני יוצא.
ירון עולמי:

אז רק את זה אתה יכול להצביע.

)מדברים יחד(
תום סטרוגו :אני אחר כך תרשום ,אני לא הצבעתי דידי ,אני נותן לך את ה,
משה פדלון:

הוא יכול להצביע.

מאיה כץ:

כן ,תום אתה יכול להצביע על שאר הדברים .רק על החלק הזה לא .תישאר.

משה פדלון:

תישאר דקה.

דידי מור:

הוא רוצה לצאת.

)מדברים יחד(
דידי מור:

או קיי ,הקראתי את סעיף  .1האם יש הערות? מי בעד? פה אחד .תודה רבה.
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סעיף  – 2לתת תמיכה לשנת הכספים  2015בכפוף לקיזוז מקדמות ככל
שניתנו להשלמת מסמכים ,ככל שחסרים בבקשה כדלקמן .יש כאן את
מקהלת לירון עם הסך של  28,275שקל ... ,הרצליה ,הפדרציה היהודית,
תנועת בית יעקב .. ,רזיאל ,עמותת איגי ,כנפיים של קרמבו .. ,תמר .כל
הסכומים כאן מפורטים .האם יש הערות?
דובר:

אין.

דידי מור:

מי בעד? פה אחד.

ליאת תימור :יש קונצרט של הלהקה בשבת .תבואו.
דובר:

 ..כנפיים של קרמבו.

דידי מור:

כנפיים של קרמבו ללא ירון .בסדר.

ליאת תימור :למה ירון?
)מדברים יחד(
דידי מור:

אפשר להמשיך בבקשה? חינוך פורמלי .לפסול את בקשת רשת חינוך ובתי
ספר בע"מ חלץ ובקשת רשת  ..מאחר ואינן עומדות בתנאי הסף ,שכן אינן
פועלות בשיתוף ובקרה של אגף החינוך .הערות?

אלעד צדיקוב :לא ,לא ,מה זאת אומרת? מה זה ...סליחה ,על איזה נושא זה ,פורמלי?
דידי מור:

כן ,פורמלי.

מאיה כץ:

כן.

אלעד צדיקוב :סליחה.
דידי מור:

הערות? פה אחד ,תודה רבה .שתיים ,לתת תמיכה לשנת הכספים 2015
בכפוף לקיזוז מקדמות ככל שניתנו ולהשלמת מסמכים ככל שחסרים
בבקשה כדלקמן .עמותת צבע צעירים בוני עתיד  43,825שקל בתוספת של
 5,225שקל לפי שיקול דעת של ועדת המשנה .עמותת פוש סך של 56,393
שקל בתוספת של  10אלפים שקל לפי שיקול דעת ועדת המשנה .מועדון ריינס
סך  18אלף שקל .האם יש הערות? פה אחד ,תודה רבה .הלאה ,אני עובר לדף
הבא ,בעלי חיים .שתי הוועדות לתמיכות ממליצות בפני מועצת העיר על מתן
תמיכה לשנת הכספים  2015לעמותת הרצליה אוהבת חיות בסך  25אלף
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שקלים בכפוף לקיזוז מקדמות ,השלמת מסמכים ככל שחסרים וכו' .האם
יש הערות?
מאיה כץ:

כן ,אני רק רוצה להגיד שהתופעה של עיקור וסירוס של חתולי הרחוב וכל
התהליכים שאנחנו עושים ,אז קודם כל נעשית עבודה מצוינת מטעם אגף
שאפה ,זה משהו שחשוב לציין ,עם המחלקה הווטרינרית ויחד עם זאת
התקציב הזה זה תקציב שהוא כמו עלה נידף ברוח לעומת הבעיה המאוד
גדולה שיש בתחום הזה ואני מבקשת מחברי הוועדה ,אני לא חברה בוועדה,
לבדוק את הנושא קצת יותר לעומק כי מדובר בתופעה שמגיעות פניות בנושא
של ה ,מהרבה מאוד כיוונים .העמותה הזאת ועמותות אחרות שעוסקות
בנושא.

)מדברים יחד(
מאיה כץ:

לא ,אני מדברת בכלל על הנושא של בעלי החיים .העמותות האלה עושות
עבודת קודש עם כלבים עזובים ,עם חתולים עזובים ,עם כל הבעיות ,עם
המלטות וכו' וצריך לתת לזה איזשהו מענה כי תושבים סך הכול בסופו של
דבר פונים אלינו לבקש מענה ואז התשובה היא שפשוט נגמר הכסף ,אז רק,

ירון עולמי:

יש איזה דו"ח ביקורת אגב ,כדאי לך לקרוא אותו.

מאיה כץ:

רק לתשומת לב חברי ה,

)מדברים יחד(
מאיה כץ:

אני אומרת,

יהונתן יסעור :בסעיף הזה ...
מאיה כץ:

הסעיף הזה ,אני יודעת ,אני יודעת ,התקציב שלהם גם בלי קשר היה הרבה
יותר גבוה בשנים עברו ואז באיזשהו תהליך הוא פשוט קוצץ.

יהונתן יסעור :תמיד היה  25לעמותה הזאת .הסעיף הזה של בעלי חיים תמיד היה  25אלף
ורק עמותה אחת ניגשת .יש מקום להגדיל,
מאיה כץ:

נכון.

יהונתן יסעור :אולי להגדיל ל 30-או  40אלף שקל.
דידי מור:

הווטרינריה עושה את רוב העבודה ורוב הכסף אצלה.
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בסדר ,אמרתי שהם עושים עבודה מצוינת ,זה עבודה שהיא לא פשוטה ויש
רק לוכד חתולים אחד וכו' וכו' ,הכול בסדר .אני עדיין חושבת שצריך לקחת
את הנושא הזה של ה ,שלפעמים הוא ככה נעלם לנו מהרדאר ביום יום וכן
לתת לו התייחסות קצת יותר משמעותית בשנה הבאה.

משה פדלון:

תודה.

דידי מור:

או קיי ,ההחלטה על בעלי חיים פה אחד .כן מר לונדון?

יוסף לונדון:

בהמשך לדבריה של הגברת מאיה כץ ,מצד אחד אנחנו משקיעים כסף
לעיקור חתולים וזה פעולה ברוכה מכל ההיבטים .מצד שני אנחנו עדים
לתופעה של תחנות האכלה ושל אנשים תושבי העיר שמאכילים חתולים.
מצד אחד אנחנו מעקרים אותם ומצד שני אנחנו מרבים אותם .אני חושב
שפעולת העיקור היא פעולה נכונה ורצויה ,אבל לתפיסתי אי אפשר מצד אחד
לעקר ומצד שני להאכיל ולהרבות אותם.

)מדברים יחד(
יוסף לונדון:

אני חושב שאותה מערכת ששוקלים את נושא העיקור ,לחשוב על נושא ..
שיאסור על האכלת חתולים.

דובר:

מה?

דובר:

למה?

דובר:

להרעיל אותם?

יוסף לונדון:

מי שרוצה לגדל חתול שיגדל חתול .מי שרוצה לגדל כלב שיגדל כלב.

)מדברים יחד(
יוסף לונדון:

אבל לפזר אוכל ברחובות כדי להאכיל חתולים ,זה נוראי.

דובר:

איזה מפגע זה?

יוסף לונדון:

יש כיכרות לחם בשדרות חן כדי להאכיל חתולים.

יונתן יעקובוביץ' יוסף :אז רגע ,תחנות האכלה מסודרות אתה מוכן?
יוסף לונדון:

אני חושב שמי שחושב מי שמגיע למסקנה שהוא משקיע כסף בעיקור
חתולים מבחינת דוגי זה לא מסתדר שמצד אחד הוא מוציא כסף כדי לעקר
חתולים,
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אבל גם חתול מעוקר צריך לאכול.

יונתן יעקובוביץ' יוסף :נכון .רק שנייה ,בוא אני אתן לך דוגמה .שנייה חבר'ה,
)מדברים יחד(
דובר:

אני חושב שזה מוריד לו את התיאבון.

יונתן יעקובוביץ' יוסף :בוא אני אתן,
ליאת תימור :אתה יכול לחיות בלי תיאבון מיני?
דובר:

יכול להיות.

יונתן יעקובוביץ' :חבר'ה ,אפשר לתת שנייה דוגמה?
)מדברים יחד(
יונתן יעקובוביץ' יוסף :אני רק רוצה לתת דוגמה.
משה פדלון:

אבל ממש חצי דקה .חבל על הזמן.

יונתן יעקובוביץ' יוסף :במרינה הרצליה אני גאה ואני שמח שיש לנו מאות חתולים שחיים
במרינה .תודה לאל בגלל החתולים האלה אין לנו עכברושים למשל.
מאכילים אותם על בסיס קבוע .המרינה אפילו מממנת חלק מהאכלה הזאת.
יש תחנות האכלה מסודרות במרינה .אנחנו אפילו מטפלים בעיקור של
החתולים האלה .עכשיו אני מבין שאם אתה אומר ששמים אוכל וכאלה על
המדרכות אז זה יוצר איזשהו מפגע ,בסדר ,אבל אם עכשיו יש איזושהי
תחנת האכלה מסודרת שאנשים יכולים לבוא ולשים שם אוכל לחתולים ,זה
משהו שמפריע לך? אני לא מבין.
מאיה כץ:

זה המטרה אגב ,להסדיר את זה כדי שזה לא יהיה באופן פרוץ ולא מוסדר.

יונתן יעקובוביץ' יוסף :בסדר.
ירון עולמי:

גם אם תסדיר את זה ,יהיו את אלה ליד הבית.

מאיה כץ:

בסדר ,אבל זו תופעה שהיא קיימת ,כן.

משה פדלון:

טוב ,מיצינו את הנושא.

ירון עולמי:

זה חלק מהחיים.

משה פדלון:

דידי ,דידי?

ירון עולמי:

לא רק בני אדם ,גם החתולים והכלבים.
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)מדברים יחד(

איכות סביבה
דידי מור:

רבותיי ברשותכם ,אני עובר לנושא של איכות סביבה .איכות סביבה ,יש
הערות לפרק הזה על כל ההחלטות שיש בו? פה אחד ,תודה רבה.

בריאות
דידי מור:

פרק בריאות .יש כאן שורה של,

צבי וייס:

תום יכול לחזור.

דובר:

אם הוא רוצה.

דידי מור:

איפה תום?

)מדברים יחד(
דידי מור:

נגמרו החתולים ,גם רעבים ,גם מסורסים.

משה פדלון:

הלאה דידי.

דידי מור:

בריאות ,יש כאן שורה של עמותות ,עם החלטות ,עם סכומים .האם יש
הערות?

ירון עולמי:

פרקינסון לא הצבעתי.

דידי מור:

ירון לא הצביע.

)מדברים יחד(
צבי וייס:

וגם נמצאים בשלבי דיבור שנפתור להם את זה.

אלעד צדיקוב :אין לך פרוטוקול של ועדה מקצועית? במקצועית יש דיון על זה.
יוסף לונדון:

לגבי שאלתו של מר יהונתן יסעור ,אם הוא יסכים לקבל עדות בעל פה.
בוועדת המשנה היה דיון על הנושא הזה .השאלה הועלתה  ..הוצגה ,לכן נכון
 ..ליד שרה אין  ..פיזית בהרצליה ,יחד עם זאת הובהר לנו שיש לא מעט
תושבי הרצליה שזקוקים ומקבלים את השירות הזה .למיטב זיכרוני כל
חברי ועדת המשנה השתכנעו,

יונתן יסעור:

השאלה אם זה עומד בקריטריונים של טלפון או מוקד איזשהו.
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יהונתן ,במקום שהם יגיעו לנווה עמל הם מגיעים פה בכניסה לרעננה
ומקבלים את אותו שירות .הם מקבלים את הציוד.

יונתן יסעור:

אני מכיר את יד שרה.

יהודה בן עזרא :אנחנו דנו גם בוועדה מקצועית ואמרנו על פי שיקול הדעת  ..לעירייה
מתוך התחשבות בהיקף השירות הגדול שהעמותה נותנת לתושבי הרצליה.
המלצנו לתת לעמותה תמיכה למרות שאינה ממוקמת בהרצליה .יחד עם זה
אנחנו פועלים להעביר אותם בחזרה להרצליה.
משה פדלון:

בעזרת השם.

יהודה בן עזרא :ושלא נזדקק.
משה פדלון:

כן.

דידי מור:

או קיי.

ירון עולמי:

למה לא נזדקק? אם הם נותנים לולים לפעוטות ,שנזדקק.

יהודה בן עזרא :זה כן.
משה פדלון:

כן.

דידי מור:

מי בעד פרק בריאות? פה אחד ,תודה רבה.

רווחה
דידי מור:

הפרק הבא רווחה .שוב ,שורה ארוכה של עמותות כאן .לפני כן סעיף ,1
לפסול את בקשת המרכז מיכה אילן ,מרכז הספורט לנכים רמת גן  ,...מאחר
ואינן מקיימות את תנאי הסף שכן אינן פועלות בשיתוף ובבקרה של מחלקת
הרווחה .הערות? מי בעד? תודה.

)מדברים יחד(
דידי מור:

יהונתן לצערי כנראה לא עיינת במיילים ,בריכוז ההחלטות.

יוסף לונדון:

זה שנשלח היום.

דידי מור:

כן ,זה שנשלח היום .הוא לא היה לי קודם.

יהונתן יסעור :לא הייתי בבית.
דובר:

מה זה משנה ,אפשר לחזור.
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יהונתן יסעור :לא ,בכלל ,דרך אגב ,זה צריך להגיע  7ימים לפני הישיבה ולא היום.
דידי מור:

בתור שאלה אין לי תשובה.

יהונתן יסעור :צריך לעשות כמה העתקים ולהביא לפה.
דובר:

תסתכל ,יש לך פרוטוקול ,הכול לפי הפרוטוקול.

יהודה בן עזרא :בסדר ,הוא צודק ,היינו צריכים לצלם ולשים .מה שנכון נכון.
)מדברים יחד(
דידי מור:

אנחנו בפרק רווחה סעיף  .2בפרק רווחה סעיף  2פירוט כל העמותות
והסכומים שעליהם אנחנו מתבקשים לאשר .האם יש הערות? שאלות? מי
בעד? פה אחד ,תודה רבה .סעיף  – 3אי מתן תמיכה למוסדות ציבור כמפורט
להלן  ..ההנהלה וכלליות וזאת ביחס לנורמות הנהוגות במוסדות ציבור
דומים תינתן בכפוף להצגת חמש מקבלי השכר הגבוה בכל אחד מהם.
החלטה חיובית של הוועדה המקצועית וועדת המשנה למתן תמיכות
בהתחשב בנתונים שהוצגו בפניה .ככל שלא תינתן החלטה חיובית יתקיים
דיון נוסף ויועבר לאישור מועצה .ואלו הם ,אקי"ם ישראל ,ויצ"ו הסתדרות
עולמית לנשים ציוניות ,דרור עמותה לשיקום נפשי בקהילה ,אקי"ם תל
השחר ,ניצן המרכז הארצי הרצליה כפר שמריהו ,נעמ"ת תנועת נשים עובדות
ומתנדבות ,פעמונים ארגון החסד ,מוסדות חב"ד לובביץ' הרצליה ,אור שלום
למען ילדים ונוער בסיכון בע"מ ,אלו"ת אגודה לאומית לילדים אוטיסטיים,
ל"א לחימה באלימות נגד נשים ,ניצן הורות ,ניצן אייבי .. ,שפירא .הערות?
פה אחד ,תודה.

הגיל השלישי
דידי מור:

פרק אחרון הגיל השלישי .האם יש הערות לשלושת הסעיפים .אחד ,לתת
תמיכה לשנת הכספים  2015בכפוף לקיזוז מקדמות וכו' .בית הרב קוק סך
של  ₪ 97,264בתוספת  ₪ 19,736לפי שיקול דעת ועדת המשנה .מועדון ריינס
סך של  8אלפים  ₪ואחרון חביב מתן תמיכה לבית אבות הרב קוק ,יינתן
בכפוף לשלילת חשש לכפל תמיכות על ידי חשבת הוועדה .החלטת הוועדה
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המקצועית וועדת המשנה כי אין חשש כזה .כדי שלא תינתן החלטה כזו על
ידי הוועדות תוחזר ההחלטה לאישור המועצה.
ירון עולמי:

גם  ..למשל יש לו תמיכה גם כן .מה זה חשש לכפל?

דוברת:

 ..אז עלתה השאלה הזאת.

ירון עולמי:

אני לא חושב אבל,

דוברת:

 ..בפני הוועדה,

ירון עולמי:

תקשיב ,זה בית אבות הכי  ..בהרצליה .הכי מסכן.

דובר:

עם הקיר שנופל.

ירון עולמי:

כן ,עם הקיר שנופל.

דובר:

זה נאמר לפרוטוקול .אין לו תמיכות .

ירון עולמי:

חבר'ה ,זה,

דידי מור:

או קיי ,הצבעה ,מי בעד סעיפים הגיל השלישי? פה אחד.

ליאת תימור :מותר לי רגע שאלה שבאמת היא לא שאלת תם לגמרי אבל ... ,של ויצ"ו
שההיקף שלה ענק לעומת חב"ד .איך זה שחב"ד מקבלים הרבה יותר
מויצ"ו? הרבי מלובביץ'? מה הוא ידע לעשות יותר טוב?
)מדברים יחד(
יהודה בן עזרא :יש קריטריונים ויש ועדה ,יש יועצת משפטית ,יש אחראית מטעם
הגזברות,
ירון עולמי:

ויש לך נציג בוועדה.

יהודה בן עזרא :זה לא קשור לזה גם אם הוא היה ..
ירון עולמי:

זה הצבת נתונים.

יהודה בן עזרא :כל אלה על פי ...
ירון עולמי:

יש קריטריונים .זה גם לא הולך לרבי מלובביץ' ,זה הולך לרב הלפרין .רב
אחר.

משה פדלון:

זה לא הרב מלובביץ'.

)מדברים יחד(
משה פדלון:

ליאת ,חב"ד כל יום מאכיל מאות אנשים .לא רק אנשים ,..
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ליאת תימור :לא אמרתי נגד חב"ד.
משה פדלון:

ידם אינה משגת והם עושים פעילות ענפה ומסייעים לאנשים בשקט .הכסף
מגיע בסופו של דבר לתושבי העיר בצורה של מזון וביגוד וטיפול רפואי .אני
מציע שתבואו בכל יום בצהריים לבית חב"ד לראות כמה אנשים מגיעים
ומקבלים ארוחת צהריים חמה.

צבי וייס:

ואלה שמביאים הביתה.

משה פדלון:

ומגיעים גם לבית התושבים .אז הם עושים וייאמר לזכותם .הכסף הולך
ליעד הזה.

דובר:

בל קשר גם ויצ"ו עושה הרבה דברים.

ליאת תימור :ויצ"ו לנשים ,נכון ,כל אחד מקדם את עולמו.

הנצחה לנרצחי פעולות האיבה וערב הוקרה לנכי פעולות איבה ונכי צה"ל
דידי מור:

נושא אחרון ,נדמה לי שזה הנושא האחרון ,הנצחה לנרצחי פעולות האיבה
וערב הוקרה לנכי פעולות איבה ונכי צה"ל .הייתה ישיבת הנצחה בהשתתפות
נציגים של ארגון פעולות האיבה ,ארגון נפגעי פעולות האיבה ונרצחי פעולות
האיבה .הובטח להם שאנחנו נקיים ערב משותף לנכי צה"ל ולנכי פעולות
טרור .בנוסף לזה סוכם בישיבה הזאת שאנחנו נאתר גן שהוא יהיה גן זיכרון
לנרצחי פעולות טרור לקיום טקס שנתי במקום הזה ,תהייה אנדרטה ונשדרג
גן קיים או נקים גינה חדשה ,הכול בהתאם  ...שיהיו וזה יהיה בתחרות
אדריכלית.

דובר:

יישר כוח.

משה פדלון:

כן יהונתן.

יהונתן יסעור :בזמנו אני טיפלתי בעניין והגענו להבנות עם יושב ראש יד לבנים .אנדרטה
לנפגעי הטרור ופעולות האיבה תיבנה בגן בית שפר במרחק של כ 40-וכמה
מטרים מהאנדרטה הקיימת בהמשך ובסופו של דבר העירייה לא קידמה את
זה אבל הגענו כבר להסכמה בעניין הזה ואני חושב שיש מקום שתהייה גינה
אחת כזאת ,זה אחד ,וגם הטקסים אני חושב שצריכים להיות ביחד.
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כל נפגעי הטרור מצוינים ביום הזיכרון.

יהונתן יסעור :נכון ,נכון.
משה פדלון:

מצוינים .. .וההנהלה החדשה של בית יד לבנים מתנגדת לגינה משותפת.

דובר:

גם הישנה אגב התנגדה.

משה פדלון:

אין לי בעיה לתת להם גינה ציבורית ,מקום,

)מדברים יחד(
משה פדלון:

תראו חבר'ה ,הנושא מאוד רגיש ,בין שתי הקבוצות מאוד רגיש ונגיע
לאיזושהי הבנה .יש לנו מספיק גינות ציבוריות לתת להם את הפינה ,את
ההתייחדות שלהם ולא צריך מלחמה .יש לנו מספיק מלחמות במדינה הזאת
ובבית הזה.

)מדברים יחד(
דידי מור:

זה בשעות נפרדות ,זה לא במקביל.

משה פדלון:

עורך את הטקס ב 11:00-בבוקר.

דידי מור:

ובאחת,

משה פדלון:

ובאחת לנפגעי הטרור.

ליאת תימור :על רחוב נורדאו יש מין גינה לא גינה .אני לא בטוחה.
משה פדלון:

את צודקת ,את צודקת,

ליאת תימור :ואפשר להשתמש בתשתית הזאת.
משה פדלון:

את צודקת .אני אנחה את ראש אגף שאיבה לשדרג את המקום .זה צריך
להיות מקום ראוי ומכובד.

ליאת תימור :לא ,אבל אני אומרת,
משה פדלון:

הערה נכונה ,אני מקבל את זה.

יוסף קוממי :זאת ההזדמנות לשאול מה עם ההנצחות הקודמות.
משה פדלון:

של מה?

יוסף קוממי :שנה שעברה ,של ראש הממשלה ושל שמיר.
משה פדלון:

זה ועדת השמות.

דידי מור:

זה ועדת שמות.
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בסדר ,אנחנו נמצא,

יוסף קוממי :מתי זה יהיה?
ליאת תימור :בונים את הרחוב.
משה פדלון:

יוסי ,תשב עם דידי ,יוסי יש לנו,

)מדברים יחד(
משה פדלון:

זה לא קשור למועצה .זה שייך לוועדת שמות.

דובר:

זה יהיה הרחוב שיוביל לבית העלמין החדש.

משה פדלון:

כן.

יוסף קוממי :אני עוד לא יודע אם זה רחוב.
)מדברים יחד(
יוסף קוממי :שאלתי מתי זה יהיה.
משה פדלון:

זה יהיה ,יוסי זה יהיה.

יוסף קוממי :אולי אתה יודע ,אני לא.
משה פדלון:

יוסי ,זה לא לדיון .יוסי ,תקבל מאיתנו את כל המידע.

ירון עולמי:

חשוב אולי לציין שבקרוב יהיו טקסים באמת לכל הגנים ,לגינות ,גם  ...וגם
אבא אחימאיר וגם אלרועי יעיש ואני מציע לחברי המועצה כי כולכם בוודאי
מקבלים הזמנות ,תבואו לטקסים האלה ,זה מכבד את המשפחות ואת
הציבור שמגיע .זה טקסים מאוד מרגשים .היה טקס של שמעון דהן ,היה
מאוד מרגש.

משה פדלון:

כן.

דידי מור:

או קיי ,אנחנו צריכים רק להצביע על ערב הוקרה משותף של נכי צה"ל ונכי
הטרור.

ירון עולמי:

רגע ,יושב ראש יד לבנים ,הוא בעד הערב המשותף הזה?

משה פדלון:

זו החלטת ממשלה .וייס עשה את זה פעם אחרונה.

ירון עולמי:

לא ,זה יום זיכרון ,אבל לגבי הפצועים ,פצועי צה"ל ופצועי פעולות האיבה?

משה פדלון:

אנחנו מדברים על הקמת גינה להנצחה.

ירון עולמי:

לא ,לא גינה.
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יש פה ,יש ערב הוקרה לחיילי צה"ל ,לפצועי צה"ל על פי החלטת ממשלה
פעם בשנה .וייס לקח ,הרים את הכפפה השנה ועשה את זה בצורה מכובדת.
הביאו בחור שהינחה ,הוא נפצע וסיפר את סיפורו.

ירון עולמי:

היה כבר ערב כזה?

משה פדלון:

היה ,בוודאי.

ירון עולמי:

מה שהיה עם הפצוע?

משה פדלון:

כן ,בדיוק ,בדיוק ,על זה מדברים.

דידי מור:

מי בעד קיום ערב כזה? בבקשה ,פה אחד ,תודה רבה.

ירון עולמי:

אבל אני מצהיר לפרוטוקול שמה שצדיקוב אמר שנברר.

ליאת תימור :שמה?
ירון עולמי:

שזה לא היה נגד יושב ראש יד לבנים.

מאיה כץ:

שהם מסוגלים לעשות אירוע משותף.

אלעד צדיקוב :זה שיש נפגעי פעולות איבה ,נכנסים שם  ..גם אנשים שהם לא מבני עם
ישראל ואז אומרים בעצם קבוצת משפחות שכולות ,אנחנו שכלנו בנים
במלחמת קודש על ארץ ישראל ובסוף עושים לי את אותו יום הזיכרון יחד
עם איזה כל מיני אנשים אחרים שהם לא שייכים לאותה קבוצה .זאת
הרגישות.
ליאת תימור :צריך נטו בשבילם.
דידי מור:

אנחנו יכולים להתייעץ עם יד לבנים.

אלעד צדיקוב :חייבים לבדוק את זה.
)מדברים יחד(
דידי מור:

או קיי ,רבותיי ,הישיבה הרגילה,

אלעד צדיקוב :גם דיברתי על טרוריסטיים  ..וגם לא נכנסים באותם נפגעי פעולות איבה .זה
בעיה.
דידי מור:

רבותיי,

ליאת תימור :הטרוריסט הוא נרצח?
אלעד צדיקוב :אם טרוריסט נוסע ברכב שאיתו יש שני אנשים שהם בלתי מעורבים ונהרגים
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מירי של טיל  ...אז שני הבלתי מעורבים גם נחשבים נפגעי פעולות איבה .זה
החוק בישראל.
משה פדלון:

צדיקוב ,צריך לבדוק את הסוגיה הזאת.

דידי מור:

או קיי.

ירון עולמי:

זה הרבה יותר מורכב.

דידי מור:

הישיבה מן המניין הסתיימה .אני רוצה רק להודיע הודעה אחת לתשומת
ליבכם .ביום חמישי הבא אנחנו ניפרד באופן מסודר וחגיגי יותר ממר שריקי
בבית ראשונים .אני חושב שכבר קיבלתם הזמנה ואם לא אז היא בדרך .יש
הזמנות ,יש שעה ,בבית ראשונים ,יום חמישי אחרי הצהריים ,אנא כבדו
בנוכחותכם את מר שריקי ותבואו לאירוע הזה .תודה רבה.

יהודה בן עזרא :יהיה כיבוד גלט ,כדאי לכם.
ירון עולמי:

איזה כיבוד?

יהודה בן עזרא :גלט כושר.

-סוף הישיבה-
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